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Żółw przegoni królika 

 

Często, gdy zamierzamy robić coś nowego, chcemy od razu robić to intensywnie, dużo, aby 

szybko móc zobaczyć efekt. Nakładamy na siebie duże nowe zadanie, z mocnym 

postanowieniem, że tym razem się uda. Np. będę codziennie ćwiczył trzydzieści minut.  

I często – zbyt często – kończy się tym, że po kilku, kilkunastu razach przestajemy to dalej 

robić. 

Przestajemy, bo napotykamy na swój wewnętrzny opór. „Coś” sprawia, że przestajemy mieć 

na to czas, musimy akurat w tym samym czasie zrobić coś ważniejszego, lub po prostu 

zapominamy o tym. Nasz „wewnętrzny serwer” jest przerażony taką nową perspektywą  

i odcina nas od tego działania. 

Kluczem do zmiany tego modelu jest to, aby robić na tyle małe kroki, aby nie były one 
praktycznie zauważalne. Np. zacząć od 30 sekund ćwiczenia, lub nawet po prostu machnąć 
ręką. W ten sposób nasz mózg nie będzie oporował na to działanie i z czasem się do niego 
przyzwyczai. Wówczas my poszerzymy czas tego działania o kolejną niewielką porcję.  
I w ten sposób znowu nie napotkamy na opór. Ta metoda nazywa się metodą Kaizen. Jest 
opisana przez Roberta Maurera w książce „Filozofia Kaizen. Jak mały krok może zmienić 
twoje życie.” Gorąco ją polecam.  

  
Korzystam z tej techniki niejednokrotnie, oto jeden z moich przykładów. Od dzieciństwa nie 
lubiłem się kręcić dookoła własnej osi. Po pięciu obrotach zaczynało mi być niedobrze. 
Któregoś dnia stwierdziłem, że chcę to zmienić. Niemniej, gdy robiłem po 5-7 obrotów 
dziennie pod rząd, miałem tak niemiłe doznania, że bardzo szybko przestawałem to robić.  
I wtedy pomyślałem, że będę się kręcił 3 obroty pod rząd dziennie. Pestka. Nic się nie działo. 
Po prostu trzy obroty. Po kilku dniach zacząłem robić 5 obrotów. Byłem już do tego 
przyzwyczajony, więc też było to po prostu 5 obrotów, zero zawrotów głowy. I tak robiłem 
przez kolejne dni. W ten sposób ”stępiłem” swój wewnętrzny opór przed tym i po pewnym 
czasie doszedłem do 21 obrotów i nie miałem mdłości ani zawrotów głowy.  

 

W tym tygodniu pomyśl o tym, czy jest jakaś czynność, w której bardzo ciężko zachować Ci 
regularność. Spróbuj robić ją tą metodą. Wybierz malutki krok na początek. Taki, który nie 
napotka na Twój wewnętrzny opór i rób go regularnie codziennie przez jakiś czas. I dopiero 
wtedy, gdy będziesz do niego przyzwyczajony, powiększ go i to też tylko o bardzo niewiele. 
Bądź czujny i delikatny, aby nie dotknąć swojego oporu.  

 

Jest taka bajka, w której żółw wygrywa wyścig z królikiem. Według mnie ta bajka jest właśnie 
o tym. 

 

 


