
Drobne zmiany, niezwykłe efekty czyli o nawykach. 
Nawyki mogą się kumulować z korzyścią dla ciebie albo przeciw tobie. 

 
Pozytywna kumulacja 
 

Negatywna kumulacja 

Kumulacja produktywności. 
Wykonanie danego dnia jednego dodatkowego 
zadania to niewielkie osiągnięcie, ale w skali 
całej kariery zawodowej ma ogromne znaczenie. 
Im więcej zadań potrafisz wykonać bez namysłu, 
tym twój mózg zyskuje więcej swobody do 
myślenia o innych sprawach. 

Kumulacja stresu. 
Złość w korku ulicznym. Ciężar obowiązków. 
Wiązanie końca z końcem. Konsekwencje 
niewielkiego nadciśnienia. Same w sobie te 
typowe przyczyny stresu da się opanować. Ale 
utrzymujące się przez lata małe stresy 
przeradzają się w poważne problemy ze 
zdrowiem. 

Kumulacja wiedzy. 
Poznanie jednej nowej koncepcji nie zrobi z 
ciebie geniusza, ale uczenie się przez całe życie 
może je zupełnie odmienić. Co więcej, każda 
przeczytana książka nie tylko uczy cię czegoś 
nowego, ale pozwala w inny sposób spojrzeć na 
stare sprawy. Jak mawia Warren Buffet 
(amerykański inwestor giełdowy): „Właśnie tak 
działa wiedza. Kumuluje się jak procent 
składany”. 

Kumulacja negatywnych myśli. 
Im częściejmyślisz o sobie jako o kimś 
bezwartościowym, głupim albo brzydkim, tym 
skuteczniej warunkujesz się na interpretowanie 
życia w ten sposób. Wpadasz w pułapkę 
zapętlonych myśli. To samo dotyczy myślenia o 
innych. Nabierając nawyku postrzegania ludzi 
jako gniewnych, niesprawiedliwych albo 
samolubnych, będziesz wszędzie zauważał takie 
osoby. 

Kumulacja o relacjach. 
Ludzie odwzajemniają twoje zachowanie. Im 
częściej pomagasz innym, tym bardziej inni chcą 
pomagać tobie. Bycie trochę milszym w każdym 
z kontaktów może z upływem czasu zaowocować 
rozległą siecią bliskich znajomości. 

Kumulacja gniewu. 
Bunty, protesty i masowe ruchy rzadko są 
skutkiem jakiegoś jednego zdarzenia. To raczej 
długi ciąg drobnych aktów przemocy i 
codziennych zadrażnień, który narasta powoli, az 
wreszcie jednostkowe wydarzenie przelewa 
czare goryczy i gniew szerzy się jak zaraza. 

 

Dobre nawyki czynią czas twoim sprzymierzeńcem. Złe przyzwyczajenia sprawiają, że staje się twoim 
wrogiem. Nawyki są mieczem obosiecznym. Złe mogą sprowadzać do parteru równie łatwo jak dobre 
potrafią wznosić na wyżyny. 
 
Źródło: James Clear „Atomowe nawyki. Dobre zmiany, niezwykłe efekty”. 


