
Jak działają nawyki? 
 
Nawyk składa się z 3 części: 
 
1. Sygnał — informacja dla mózgu, że ma rozpocząć wykonywanie procedury. 
2. Procedura — czynność, którą nazywamy nawykiem. 
3. Nagroda — powód, dla którego mózg zapamiętuje sygnał i procedurę. 
 
Nazywamy to pętlą nawyku, ponieważ jeśli nagroda jest wystarczająco satysfakcjonująca, to 
mózg zachowuje informacje o wszystkim, co do niej doprowadziło. Dlatego, gdy sygnał pojawi 
się kolejny raz, mózg będzie wiedział, że jeśli wykona procedurę, to otrzyma nagrodę. 
 
Znając ten mechanizm, wiemy, że możemy wytresować mózg, by ochoczo wykonywał 
korzystne dla nas nawyki i nie sabotował naszych postanowień. 
 
Projektując całość nowego nawyku, musimy wiedzieć jaki sygnał wybrać, o czym pamiętać 
przy wybieraniu procedury i jakie nagrody działają, a jakie są bezużyteczne. 
 
Do rzeczy! 
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1. Sygnał 
 

 
Sygnał to informacja dla mózgu, że ma rozpocząć wykonywanie procedury. Takim sygnałem 
może być dźwięk, zapach, smak, ale też miejsce, pora dnia, osoba lub uczucie. 
 
Zadaniem sygnału jest rozpocząć nawyk, a jest to krok, który wielu pomija. Można powiedzieć, 
że nawyk to reakcja na sygnał, która ma służyć otrzymaniu nagrody. Dlatego w budowaniu 
nawyku kluczowym jest prawidłowe wybranie sygnału. 
 

 
Jest jednak kilka zasad co do wybierania odpowiedniego sygnału. 
 
A. Wybierz sygnał, który pojawia się codziennie 
 
Taki sygnał nie może być uzależniony od zewnętrznych czynników, takich jak pogoda czy 
ludzie. Musisz mieć dużą pewność, że pojawi się codziennie. 
 
B. Wybierz sygnał, który jest nieunikniony 
 
Niezależnie od tego, co robisz, gdzie jesteś lub jak się czujesz, sygnał się pojawi. 
 

 
Dobrymi przykładami będą: mycie zębów, prysznic, pójście do toalety, wyjście z domu do 
pracy, jazda do pracy, jedzenie itd. 
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Przykład 
Palenie papierosów ma chyba najwięcej sygnałów, bo palaczowi chce się palić, gdy coś 
zje, wyjdzie na zewnątrz, spotka się ze znajomymi, weźmie łyk piwa czy kawy, utknie w 
pracy nad projektem, włączy film, czy założy bokserki po seksie. 

Przykład 
Zawsze po przebudzeniu piję dużą szklankę wody. Pewne jest, że wstanę każdego dnia, 
dlatego użyłem tego jako sygnału, by pamiętać o piciu wody. Fun fact: z uwagi na to, że 
picie wody po przebudzeniu mam już zautomatyzowane — wiem, że zrobię to każdego 
dnia — zacząłem używać tego jako sygnału do zapisania kartki w dzienniku. 
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C. Wybierz sygnał, który ułatwia wykonanie procedury 
 
Nie każdy sygnał nadaje się do każdej procedury. 
 

 
Dobrze dobrany sygnał pozwala Ci na łatwe wykonanie procedury. Jeśli chcesz czytać 30 minut 
dziennie, to upewnij się, że sygnał, który wybierzesz, pozwoli Ci na czytanie bez rozproszeń 
przez 30 minut — na przykład położenie się do łóżka wieczorem.  
 
D. Wybierz tylko jeden sygnał 
 
Ostatnią ważną rzeczą, o której chcę, żebyś pamiętał jest wybranie tylko jednego sygnału dla 
jednego nawyku.  
 

 
Jeśli przez połowę czasu używasz sygnału A, a przez drugą połowę sygnału B, to czas 
potrzebny do zautomatyzowania nowego nawyku może wydłużyć się nawet dwukrotnie. 
 
Uprość to sobie najbardziej jak możesz i wybierz jeden, unikalny sygnał dla każdego nawyku. 
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Przykład 
Jeśli Twoim nawykiem jest medytacja, to niemądrym byłoby rozpoczynać go od sygnału, 
jakim jest przyjechanie do pracy. Okej, przyjeżdżasz codziennie do pracy, ale okoliczności 
w pracy nie sprzyjają Twojemu nowemu nawykowi. 

Przykład 
Jeśli w ciągu tygodnia sygnałem do budowania nawyku biegania jest przebudzenie o 
poranku, a w weekend zamierzasz biegać wieczorem, przed położeniem się do łóżka, to 
w rzeczywistości budujesz dwa różne nawyki. 
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2. Procedura 
 

 
Procedura to zestaw czynności, które nazywamy potocznie nawykiem. Dla palacza będzie to 
wyciągnięcie z paczki papierosa, odpalenie go i wzięcie bucha. Inni będą oglądać serial, grać 
na komputerze, pić piwo po powrocie z pracy lub przeglądać fejsa w toalecie. 
 
Każdy stary nawyk jest bezwysiłkowy. Problem pojawia się, gdy chcemy zbudować nowy, 
korzystny nawyk — wtedy wszystko jest dużo trudniejsze. Dlaczego tak się dzieje? 
 
Siła woli 
 
Siła woli jest jak mięsień — im więcej jej używasz, tym silniejsza się staje w przyszłości. 
Siła woli jest też jak bateria — każdego ranka wstajemy z naładowaną baterią i każde 
powstrzymanie się od pokusy i użycie siły woli obniża jej poziom. 
 
Przy budowaniu nawyku uprościmy to do dwóch kwestii: 
- Im twój nawyk jest świeższy, tym więcej siły woli wymaga. Im wyższy ma stopień 
zautomatyzowania, tym mniej zasobów pobiera ze zbiornika siły woli. 
- Jeśli poziom siły woli spadnie poniżej pewnego procenta, mózg zrobi wszystko, by 
oszczędzać i zachować resztki siły woli. 
 

 
Wysokie oczekiwania 
 
Tylko 8% osób wytrwa w swoich postanowieniach noworocznych. Problem nie leży w nich, ale 
w oczekiwaniach, jakie sobie narzucają. 
 
Budując nowy nawyk, chcemy: 

 
http://a4academy.pl/ - kursy treningowe, dietetyczne i rozwojowe. 

Przykład 
Skończyłeś pracę o 17:00, masz ze sobą torbę na siłownię i zaraz pojedziesz zrobić 1,5h 
treningu. Miałeś bardzo trudny dzień i Twoje rezerwy siły woli są bardzo niskie. Twój 
mózg próbując uchronić Cię od nieszczęścia, będzie Cię przekonywał, że nie ma szans, 
żebyś zrobił 1,5h treningu po tak ciężkim dniu. Wracasz do domu, oglądasz serial. 
Następnego dnia budzisz się z poczuciem winy, bo złamałeś swoje postanowienie i Twoja 
motywacja spada. Opuszczasz kilka kolejnych treningów i wracasz do punktu wyjścia. 
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- 5 razy w tygodniu ćwiczyć po 1,5h; 
- medytować 20 min dziennie; 
- czytać jedną książkę tygodniowo; 
- całkowicie zmienić dietę; 
- nie oglądać pornografii przez 90 dni; 
- zapisać stronę w dzienniku każdego dnia. 

 
Zamiast skupiać się na intensywności nowego nawyku, po prostu go wykonaj. Regularność 
jest ważniejsza niż jakość. To najważniejsza reguła jeśli chodzi o projektowanie skutecznej 
procedury. 
 
Pamiętaj, że budując nowy nawyk, chcesz dojść do najwyższego stopnia zautomatyzowania. To 
właśnie ta automatyzacja jest celem nadrzędnym. Gdy wykonywanie procedury stanie się dla 
Ciebie tak naturalne, jak mycie zębów z rana, wtedy będziesz mógł czerpać najwięcej korzyści 
ze swojego nawyku. 
 
Najpierw nawyk, potem korzyści z nawyku 
 
Dobra, ale jak to działa w praktyce? Budując nowy nawyk, musisz mieć zawsze plan B. Ja to 
nazywam Planem Minimum. 
 

 
Wykonanie Planu Minimum ma tylko jedno zadanie: zbliżyć Cię o krok do automatyzacji 
nawyku. Oczywiście, nie da Ci zaskakujących efektów, ale pomoże zbudować nawyk, a chyba o 
to chodzi, prawda? Twoim jedynym zadaniem jest wykonanie wszystkich kroków, używając 
minimum wysiłku. 
 
Zbudowanie wysokiego poziomu zautomatyzowania jest bardziej prawdopodobne, gdy 
ćwiczysz 10 min dziennie niż wtedy, gdy robisz solidne, półtoragodzinne treningi 2 razy w 
tygodniu.  
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Przykład 
Jeśli Twoim celem jest trenować 5 razy w tygodniu po 1,5h, to Planem Minimum może być 
pójście na siłownię i 10 minut treningu. Jeśli chcesz czytać jedną książkę tygodniowo, to 
w gorszym dniu planem minimum jest wziąć książkę i poczytać przez 2 minuty. Chcesz 
medytować 20 minut dziennie, ale dziś Ci się wyjątkowo nie chce? Ustaw timer na 
minutę. 
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Plan maximum to miejsce, w którym czerpiesz maksymalne korzyści z nowego nawyku. 
Posiadanie takiego planu jest ważne dlatego, że motywuje do wykonania więcej niż minimum. 
 

 
Regularność wygrywa 
 
Jedyna rzecz, jaka pomoże Ci zbudować nowy, korzystny nawyk, który będziesz wykonywać 
automatycznie bez żadnego wysiłku, jest regularność. Nie ma znaczenia, jak dobrze go 
wykonasz, bo liczy się tylko to, jak często po sygnale pojawi się procedura. To wszystko. 
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Przykład 
Masz gorszy dzień i postanawiasz pójść na siłownię tylko po to, by poćwiczyć 10 min i 
spadać do domu. Gdy już przebierzesz się w sportowe ubrania i zaczniesz ćwiczyć, to 
dzięki Planowi Maximum pomyślisz sobie “skoro już tu jestem to zrobię 30 minut”. 
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3. Nagroda 
 

 
Nagroda daje mózgowi powód, by zapamiętał sygnał i procedurę. Musi być na tyle 
satysfakcjonująca, by mózg chciał zapisać wszystko, co do niej doprowadziło. W przeciwnym 
razie, po co ma to w ogóle robić? 
 
Nagroda musi spełniać dwa warunki: 
 
A. Musi pojawić się natychmiast po wykonaniu procedury 
 

 
Gdy zacząłem budować swój nawyk porannego ćwiczenia, to zawsze po treningu jadłem 
pyszne, odżywcze śniadanie. Dzięki temu mój mózg zaczął powiązywać procedurę treningu z 
nagrodą w postaci śniadania. Jeśli zrobisz to poprawnie, to zaczniesz odczuwać mały głód już 
podczas wykonywania procedury lub myśleć o posiłku w trakcie treningu. To jest dobrym 
znakiem, bo wynika z niego, że cały mechanizm “sygnał — procedura — nagroda” zaczyna 
działać i zbliżasz się do automatyzacji nawyku. 
 
B. Musi być przyjemna 
 
Powiedzmy sobie wprost: jeśli nagroda nie jest przyjemna, to nie jest nagrodą. Przyjemność 
jest kluczem do zrozumienia nagrody. 
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Przykład 
Próbujesz zbudować nawyk regularnego ćwiczenia. Jeśli Twoją nagrodą będzie lepszy 
wygląd za 3 miesiące, to jest to bardzo zła nagroda. To dlatego, że mechanizmy w mózgu 
nie będą w stanie powiązać tej nagrody z procedurą. Jest po prostu za bardzo oddalona 
w czasie. 

Przykład 
Jeśli Twoim nawykiem jest czytanie 30 minut dziennie, to nagrodą nie może być “wiedza”. 
Fakt, wiedza się przydaje, ale nie jest sama w sobie przyjemna. Możesz, zamiast tego 
powiązać czytanie z uczuciem satysfakcji po wykonaniu procedury, ale to nadal będzie 
średnim pomysłem. 
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Najlepiej działają nagrody, które nazywam nagrodami Pierwotnymi. To takie przyjemności jak 
jedzenie, seks, przebywanie w gronie bliskich osób, relaks, odpoczynek. Tego typu rzeczy 
przyczyniają się do naszego przeżycia, a więc są silnymi nagrodami. 
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Przykład 
Jeśli poczytam 30 min, to mogę się zrelaksować i obejrzeć odcinek ulubionego serialu. 
Oglądanie serialu jest przyjemne, więc może stanowić świetną nagrodę. 
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Tabelka 
 

 
Teraz gdy już wiesz, w jaki sposób działają nawyki oraz jak je poprawnie zbudować, możesz 
przejść do rozpisania swojego nawyku w tabelce. Bardzo pomoże Ci to, jeśli wydrukujesz taką 
tabelkę i będziesz miał przy sobie jako ściągę.  
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