
Kaizen to jeden ze sposobów zarządzania, który narodził się w Japonii. Polega on na ciągłym wprowadzaniu 
drobnych, maleńkich usprawnień, które mają wpływ na jakość i wydajność całego przedsiębiorstwa. Mimo 
braku diametralnych zmian, wraz z upływem czasu odnotowywane są odczuwalne, bardzo satysfakcjonujące 
efekty.

Cała ta filozofia może być w łatwy sposób przekuta na grunt domowy. Jeśli należysz do osób, które na samą 
myśl o wielkich zmianach, dostają gęsiej skórki, to ta metoda może trafić u Ciebie na podatny grunt.

Samo słowo kaizen jest połączeniem dwóch japońskich wyrazów: kai, oznaczającego zmianę i zen, tłumac-
zonego jako dobro. Oprócz zbawiennego wpływu na rozwój przedsiębiorstwa, ta metoda może być również 
traktowana jako filozofia życiowa, wyrażająca chęć i otwartość do ciągłego doskonalenia. 

Wiele osób opiera się wszelkim zmianom w swoim życiu z powodu lęku. Myśl o rewolucji i wywracaniu 
wszystkiego do góry nogami sprawia, że odpuszczamy sobie jakiekolwiek udoskonalenia. Filozofia kaizen 
pozwala w pewien sposób wyeliminować ten strach. 

Kaizen - co to jest i do czego służy?
Podstawową zasadą kaizen jest stałe podnoszenie jakości produktu, usługi, czy też jak w naszym przypadku - 
jakości życia. Zgodnie z tym co mówi stare przysłowie:

„Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od jednego kroku”

 Cały sekret tej metody polega na tym, by zamiast radykalnych zmian, skupić się na tych małych, na rzec-
zach, które da się zrobić w 5-10 minut. Idzie za tym również głębokie przekonanie, że powolny ale stały 
rozwój, daje większe efekty niż totalne reorganizacja życia. 

Prawda jest taka, że często stosujemy tę metodę zupełnie nieświadomie. Gdyby się nad tym dłużej zastanow-
ić - czy to gdzie teraz jesteś, jest wynikiem jakiejś życiowej rewolucji? Czy raczej sumą, wypadkową wszyst-
kich małych przyjemnych i nieprzyjemnych wydarzeń, które spotkały cię do tej pory? Na pewno były 
sytuacje, które zakwalifikujesz do tych znaczących, większość jednak to tylko maleńkie decyzje, pomysły, 
plany i podejmowane kroczki. 

Dodatkowo, warto jest uświadomić sobie, że - analogicznie - zamiast czekać na wielką zmianę, lepiej post-
awić na małe kroki, które zapewniają stały rozwój. 

Kaizen to fajna metoda dla osób szalenie ambitnych, które jednak czasem mają problem z osiągnięciem 
wyznaczonego sobie celu. Bo tutaj nie chodzi o to, by jako cel napisać sobie “schudnę”. Trzeba zastanow-
ić się nad tym, co i kiedy należy zrobić i rozpisać to sobie na małe etapy. Ogromne przedsięwzięcia są jak 
najbardziej w zasięgu naszej ręki, jednak trzeba rozłożyć je na małe kroki i wszystkie po kolei, sumiennie 
wykonać. Dodatkowym plusem takiego działania jest to, że końcowa wizja naszego celu może nas przerażać 
i przytłaczać, podczas gdy stopniowe wykonywanie kolejnych zadań, to takie “prawie nic”. 

Zmiana nawyków w 52 krokach, czyli roczny maraton minimalisty.
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Kaizen na co dzień.
Filozofia kaizen może Ci się przydać praktycznie w każdej sferze naszego życia. Stawiając przed sobą duży 
cel, zawsze staraj się rozbijać go na mniejsze, łatwiejsze i przyjemniejsze. 

Wczesne wstawanie.

Jeśli zwykle wstajesz o 9, ciężko z dnia na dzień pokochać wstawanie bladym świtem. Tutaj również lep-
iej działać stopniowo i nastawiać budzik np. 5 minut wcześniej każdego dnia. Dzięki temu po niecałych 2 
tygodniach będziesz wstawać całą godzinę wcześniej! O tym jak zacząć wcześniej wstawać powstał swego 
czasu cały, osobny artykuł. 

Nauka. 

Ucząc się czegoś nowego nie rzucaj się od razu na głęboką wodę i nie staraj się zapamiętać całości. Przy-
swajaj wszystko krok po kroku. To samo tyczy się chociażby języków obcych. Nie ma sensu się zniechęcać 
i mówić, że “nigdy nie nauczę się płynnie mówić w tym języku”, albo wykręcać się brakiem czasu. Na 
naukę można poświęcać nawet 10 minut dziennie. Takie “nic” a daje możliwość nauczenia się wielu nowych 
słówek. Ponadto codzienny, nawet krótki kontakt z językiem, działa lepiej, niż długie zajęcia raz w tygodniu. 

Aktywność fizyczna.

Uważasz że nie masz na nią czasu? Zarezerwuj sobie choć 10 minut każdego dnia. Z czasem możesz to wy-
dłużać. Nawet jeśli żadna dziedzina sportowa Ci nie podchodzi, zdecyduj się chociażby na codzienny spacer. 

Zdrowa dieta. 

Jeśli na co dzień objadasz się kebabami i pijesz niewyobrażalne ilości coli, to raczej w 1 dzień nie zmienisz się 
w roślinożercę i to w wersji raw. Tutaj też ważna jest stopniowość. Zacznij na przykład od jedzenia zdrowych 
śniadań. Jak nie codziennie to choćby 1-2 razy w tygodniu i stopniowo zwiększaj liczbę dni i zdrowych 
posiłków. 

Utrata wagi. 

W sumie tak samo jak powyżej. Eliminuj niezdrowe jedzenie stopniowo, pomału wprowadzaj zdrowe zami-
enniki. Dodawaj aktywność fizyczną.

Oszczędności. 

Najlepiej jest najpierw przeprowadzić analizę swoich wydatków, by zorientować się, czy są rzeczy na które 
wydajemy zbyt dużo. A może znajdą się nabytki, bez których spokojnie możemy się obejść? Ograniczaj te 
wydatki, również bardzo stopniowo. 
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Musimy pamiętać, że powodzenie całej tej metody zależy od naszej konsekwencji i cierpliwości. Rób mały 
kroczek codziennie, a po tygodniu, miesiącu, roku zobaczysz zaskakujące rezultaty. 

Sam/a wyznaczaj sobie cele i decyduj co i kiedy ma się stać. Wprowadzaj wszystko bez pośpiechu, dążąc 
w ściśle określonym przez siebie kierunku. Dzięki temu rozwój stanie się rzeczą naturalną, odbywającą się 
prawie bez wysiłku. Zmiany wpiszą się do Twojego życia na stałe, a nie będą tylko przelotną fascynacją i 
wynikiem słomianego zapału. 

Filozofia kaizen to świetny lek na wszystkie wymówki. W końcu 5 minut dziennie znajdzie każdy, prawda? I 
może na początku to brzmi śmiesznie, bo niby co wielkiego da się zrobić w przeciągu kilku minut. Jednak w 
skali miesiąca, roku czy całego życia, to już poważny kawał czasu. 


