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Pozytywnedają siłę
Brzmi znajomo? Jeżeli tak, to 
mam dla ciebie dobrą informa‑
cję. Znaczna część twoich na‑
wyków i przekonań daje ci siłę 
i energię do działania, więc są ci 
potrzebne.

To proste. Załóżmy, że Twoje 
przekonania na własny temat 
brzmią tak: „Jestem dobry/do‑
bra w tym co robię, umiem po‑
radzić sobie z pojawiającymi się 
problemami, mogę osiągnąć to, 
czego pragnę”. Takie myśli mogą 
cię tylko wspierać w działaniach, 
dają ci właściwe nastawienie 
i jednoznaczność w podejmo‑
waniu działań.

A weźmy np. takie schematy 
zachowań: codziennie rano bie‑
gam, jem codziennie jabłko, co‑
dziennie rano uśmiecham się do 
siebie w lustrze, jadąc do pracy 
słucham muzyki. To są nawyki – 
czynności, które wykonujesz każ‑
dego dnia i które dodają ci ener‑
gii. Właśnie przez takie zachowa‑
nia i myśli budujesz pozytywne 
nastawienie. Łatwe prawda?

No bo czym jest pozytywne 
nastawienie? Zauważaniem po‑
zytywnych aspektów życia, do‑
świadczeń i siebie samego/samej. 
Pozytywne nastawienie odpo‑
wiada za korzystną ocenę siebie, 
wysoką satysfakcję z życia i jego 
jakość; za poziom szans na reali‑
zację celów i za zaangażowanie.

Konieczna konsekwencja
Trzeba wypracować pozytywne 
nawyki myślowe i zachowań, 

dostrzegać na co dzień to, co 
jest dobre i odwrócić się od ne‑
gatywnych myśli. Wiesz już, że 
to jest łatwe, bo posiadasz takie 
wzorce. Teraz wystarczy to kon‑
tynuować.

Bardzo przydatnym dla cie‑
bie nawykiem w tym momencie 
będzie konsekwencja, bo pod‑
nosi twoją skuteczność. Może 
warto wprowadzić taki nawyk 
do jadłospisu? Jak sądzisz?

Konsekwencja kłóci się z nie‑
wspierającym nawykiem odkła‑
dania, gdyż nie przyczynia się 
do twojego sukcesu. Jeśli iden‑
tyfikujesz się z tym nawykiem, 
pomyśl jak często robisz coś za‑
miast czegoś? Jak często szu‑
kasz innych zajęć? Od jak dawna 
tak robisz?

Zabójcza prokrastynacja
Pomyśl o sytuacji, kiedy się od‑
chudzasz. Jak sądzisz, czemu 
do tej pory ci się nie udawało? 
Za mało motywacji? Chęci? Ko‑
rzyści? A może po prostu nawyk 
odkładania: „Zacznę od ponie‑
działku, od przyszłego miesiąca, 
po świętach…”. Podobnie z rzu‑
caniem palenia, które „zacznę 
od nowego roku…”. A także ze 
zmianą pracy – w przyszłym 
roku, po wakacjach „no bo teraz 
wezmę urlop, jak spłacę kredyt, 
za sześć miesięcy, bo obiecali mi 
awans i poczekam, zobaczę jak 
będzie…”.

Oczywiście, że się obawiasz 
zmiany ale czy to, że będzie ina‑
czej oznacza, że będzie gorzej?

Zła wiadomość jest taka, że 
im dłużej odkładasz, tym trud‑
niej będzie ci zastąpić ten na‑
wyk nowym. Co ważniejsze, 
odkładasz, bo widzisz w tym 
nagrodę, korzyść dla siebie. 
Spróbuj ją zidentyfikować, ła‑
twiej będzie ci wypracować 
nowy schemat zachowań.

Nawyki 
dobre i złe
Wyobraź sobie siebie w spirali 
złych nawyków, którym się pod‑
dajesz ot tak, nie myśląc o nich, 
nie wiedząc nawet, że wykonu‑
jesz pewne czynności. Myślisz, 
że twój dzień układa się po two‑
jej myśli a twoje relacje, zacho‑

wania, działania, spełniają twoje 
oczekiwania?

A co by było, gdyby wir 
twoich nawyków był wspiera‑
jący? Nie dość, że dałby wię‑
cej energii na inne rzeczy, to 
jeszcze wszystko układałoby 
się po twojej myśli. Sądzisz, 
że zmiana nawyków na wspie‑

rające cię jest godna twojej 
uwagi i pracy?

Nawyki pomagają bądź 
przeszkadzają, choć często nie 
jesteś ich świadomy/świadoma. 
Teraz wiesz, że mogą być przy‑
datne i wiesz, że nie dotyczą 
tylko zachowań.

Wybór zależy od ciebie. Mo‑
żesz zdiagnozować te niewspie‑
rające i zastąpić je innymi. Mo‑
żesz uśmiechać się podczas 
codziennych zakupów lub fru‑
strować się dużą kolejką. Mo‑
żesz złościć się stojąc w korku 
lub poczytać książkę, posłuchać 
audiobooka. Widzisz różnicę? To 
właśnie nawyki.

Zmiana
Zamknij oczy i wyobraź sobie 
siebie w kolejce, w korku. Co ro‑
bisz? Jak się z tym czujesz? Może 
jest coś, co możesz zmienić? Do‑
tyczy to wszystkich sytuacji, 
w jakich się znajdujesz i myśli, ja‑
kie cię nachodzą.

Może dla odmiany warto 
zrobić coś „po nowemu”: ina‑
czej pomyśleć i zrobić to teraz, 
a nie kiedyś, w bliżej nie określo‑
nej przyszłości? Może nie warto 
nawykowo narzekać, gdy pada 
deszcz, tylko uznać, że jest po 
prostu potrzebny?

Ćwicz  
nawyki wspierające
Praktykuj nowe, wspierające 
nawyki, bo są ci potrzebne. Po 
pierwsze: dlatego, że dzięki nim 
twój organizm nie zużywa tak 
wiele energii na powtarzalne 
czynności, jak na te, które robisz 
po raz pierwszy, rzadko lub cza‑
sami. Po drugie: budują twoje 
pozytywne nastawienie. Po trze‑
cie: pozytywne schematy two‑
ich myśli i zachowań przynoszą 
ci radość i satysfakcję, kształtu‑
jesz dzięki nim swoje życie i rela‑
cje takimi, jakie pragniesz mieć.

A więc 3 razy na TAK. Powo‑
dzenia!

Katarzyna Szymecka
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Dobra energia
z nawyków
No tak, znowu to samo. Myśli mnie dołują i nie wspierają, a moja postawa generuje same problemy oraz brak radości i satysfakcji z życia. Mam tylko nie‑
wspierające przekonania, a nawyki tylko utrudniają mi życie.

Nawyki pomagają bądź przeszkadzają, 
choć często nie jesteśmy ich świadomi.

Warto wiedzieć, że mogą być przydatne 
i że nie dotyczą tylko zachowań.

Kto chciałby poznać alterna‑
tywę nudnego biurowego ży‑
cia w wersji dla twardzieli, ten 
koniecznie powinien obejrzeć 
„Podziemny krąg” (1999 r.) w re‑
żyserii Davida Finchera (który 
trzy lata wcześniej zrobił ge‑
nialne „Siedem”).

Już na wstępie trzeba zaznaczyć, że 
przeniesienie na ekran opus mag‑
num Chucka Palahniuka (czyli autora 

powieści „Podziemny krąg”) było nie 
lada wyzwaniem, ale zakończyło się 
sukcesem. Powstał znakomity, wie‑
loznaczny film, który może być inter‑
pretowany na różnych poziomach.

Głównego bohatera (zwanego 
Narratorem, którego gra Edward 
Norton) poznajemy w pierwszych 
scenach filmu w zaskakującej scene‑
rii. Otóż widzimy go w otoczeniu wy‑
burzanych biurowców, z pistoletem 
w ustach trzymanym przez innego 
mężczyznę...

Z tej sceny przenosimy się do nor‑
malnego życia Narratora – biuro‑
wego „japiszona”, wiodącego mo‑
notonny żywot, z dobrymi perspek‑
tywami na przyszłość – podobnie 
nudną, lecz taką, która zapewnia 
mu stabilność finansową. Nasz bo‑
hater jest jednak zmęczony życiem 
w ASAP‑ie i dopadają go rozmaite 
dolegliwości psychiczne. Chwilową 
pomoc przynosi mu uczestnictwo 
w terapeutycznej grupie wsparcia. 
Jednak prawdziwy przełom nadcho‑
dzi w momencie poznania Tylera Dur‑
dena (w tej roli Brad Pitt). 

W wyniku zbiegu okoliczności bo‑
haterowie poznają się coraz lepiej, 
a głównym elementem spajającym 
ich „przyjaźń” staje się wkrótce ty‑
tułowy podziemny krąg, do którego 

stopniowo dołączają inni mężczyźni, 
by walczyć ze sobą zgodnie z okre‑
ślonymi zasadami. Jednak po pew‑
nym czasie takie walki przestają im 
już wystarczać, a mężczyźni zaczy‑
nają rozładowywać frustrację w inny 
sposób, co doprowadza do coraz 
groźniejszych sytuacji...

„Podziemny krąg” zasługuje na 
oklaski przede wszystkim ze względu 
na świetne rozegranie scenariusza, 
skondensowanie genialnej linii nar‑
racyjnej, uwypuklenie kontrastu 
między nudnym, biurowym życiem 
głównego bohatera, a brutalnymi 
zdarzeniami i psychotycznymi za‑
chowaniami, których doświadcza po 
zawarciu znajomości z Durdenem.
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