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Legionowo, 11.01.2022r. 

 

 

 

CO ZAMIAST POSTANOWIEŃ NOWOROCZNYCH? 

 

 

Wg badań Johna Norcross’a z Uniwersytetu w Pensylwanii skuteczność 

postanowień noworocznych wynosi tylko 8%. To zdecydowanie mniej niż trafność 

góralskiej prognozy pogody. 

Składanie samemu sobie przyrzeczeń co do postanowień na nowy rok kalendarzowy 

zabiera nam dużo czasu i energii. Jeszcze więcej frustracji dostarcza świadomość jak 

bardzo jesteśmy z tyłu w swoich pierwotnych założeniach. Najgorzej kiedy wiemy, że 

pewnych celów w danym roku nie osiągniemy. Warto przekierować swoją uwagę na 

poprawę codziennego funkcjonowania i osiągania sukcesów małymi krokami. 

Przeczytaj uważnie sześć poniższych porad i spróbuj zastosować je w swoim życiu 

zamiast postanowień noworocznych. 

 

1. Podejmuj małe działania 

 

Naprawdę malutkie, bo tylko wtedy działają (i nie straszą Twojego mózgu, który boi 

się zmian). Krok musi być na tyle niewielki, że na pewno go wykonasz. Tylko wtedy 

wytrwasz przez kolejne dni i wprowadzisz nawyk. A potem kroki stopniowo 

zwiększysz. 

● Nie czekaj na cały wolny dzień, który poświęcisz swojemu 

samochodowi. W zabieganym życiu może być o to trudno. Wykorzystaj 

każde pół godziny, które masz. 

● Chcesz schudnąć? Przełóż chipsy z torby do jakiegoś naczynia. Odłóż 

z powrotem pierwszy kęs (z ostatnim jest ciężko). Następnym razem 

odłóż 2 kęsy itd. 

Ważne: najlepiej pracuj nad 1 rzeczą na raz (np. przez miesiąc). 



2 

 

2. Rozwiązuj małe problemy 

● Nie czekaj, aż ktoś przypomni Ci o ważnej sprawie, którą musisz 

wykonać. Zacznij sam/sama szukać informacji na interesujący Ciebie 

temat, poszerzaj wiedzę, znajdź telefon do np. urzędu i zdobywaj 

niezbędne informacje. Wiedza uspokaja umysł. 

● Pewna pani nie mogła znaleźć czasu na pisanie pracy magisterskiej. 

Miała go wieczorem, ale po położeniu dzieci spać, usypiała na kanapie 

w ubraniu. Budziła się w środku nocy rozbita. Nie była w stanie już nic 

zrobić, nawet się umyć, tylko spała dalej. Jednego wieczora wzięła 

prysznic zaraz po tym, jak umyły się dzieci. Okazało się, że kontakt z 

wodą o tej porze działał na nią pobudzająco i wieczorem mogła jeszcze 

popracować. Będąc w piżamie, była również przygotowana na wypadek 

zaśnięcia. Zaczęła to powtarzać. Efekt? Ukończona i obroniona praca 

magisterska. 

3. Stawiaj małe pytania 

 

Aby zrealizować 2 i 3, zadawaj sobie codziennie proste pytania. One inspirują Twój 

mózg do poszukiwania odpowiedzi i działania. 

● Jaką jedną małą rzecz zrobię dziś, by poprawić swój związek? 

● Co mogę dziś zrobić dla mojego zdrowia? 

● Jaki mały krok mogę teraz wykonać, aby być lepszym rodzicem? 

Ważne: zadawaj pytania, aż odpowiedzią będzie to, co na pewno dasz radę 

wprowadzić w życie. 
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4. Myśl małe myśli 

● Codziennie myśl o tym, jak będzie wyglądać Twój dobry dzień z 

dzieckiem. 

● Gdy przed Tobą stresujące wydarzenie, np. wystąpienie publiczne, 

codziennie wyobrażaj sobie przez kilka minut, jak krok po kroku sobie z 

nim radzisz (przy prawdziwym wystąpieniu Twoje emocje powinny być 

słabsze, bo mózg uważa, że kilkakrotnie „już to przeżył”). 

5. Dostrzegaj małe momenty 

 

Często umykają nam drobiazgi, które mogą doprowadzić nas daleko. 

● Potrzebujesz czasu spędzonego przy samochodzie a masz do 

przypilnowania dzieci, które chcą wyjść na dwór? Możesz to połączyć. 

● Chcesz mieć lepszą relację z dzieckiem? Zauważ jedną rzecz, którą Twój 

syn/Twoja córka zrobił/a świetnie i powiedz mu/jej o tym. Powtarzaj 

codziennie!  

6. Przyznawaj małe nagrody 

 

Małe nagrody przyznawane często działają lepiej niż spektakularne po długim czasie. 

Skłaniają nas do ciągłego działania, podtrzymują motywację. Po otrzymaniu dużej 

nagrody myślimy, że znów będzie trzeba się napracować, aby ją dostać i motywacja 

spada. 

● Za każdy trudny dzień wyznacz sobie kilkanaście minut (lub tyle ile jest 

to możliwe) na medytację, odpoczynek, książkę, rozmowę z 

przyjaciółką. 
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● Przyznaj sobie drobną nagrodę za każdy mały krok do Twojego celu. Nie 

musi być kosztowna. Nie musi być nawet kupiona. To również czas 

spędzony w jakiś sposób (np. 30 minut odpoczynku na kanapie). 

Ważną zasadą wprowadzania w życie powyższych wskazówek jest, aby podjąć 

działanie dziś, wykorzystując to, czym się dysponuje i nie czekając na idealny 

moment. Dlatego teraz warto, abyś zapytał/a siebie: jaki jest jeden mały krok, który 

wykonam dzisiaj, żeby spełnić swoje „staroroczne” postanowienie? 

 

 

Z wyrazami szacunku  

Emilia Kwiatkowska 

Psycholog szkolny 

 


