
Witaj w pierwszej części kursu. Dzisiaj zajmiemy się czymś ulotnym. 

Czymś, co wielu ludzi uważa, że gdyby tylko mieli tego czegoś więcej, to ich życie byłoby 
diametralnie inne. Czyli zdecydowanie lepsze. 


Dzisiaj odkryjemy klucz do sukcesu.


Czy zastanawiałaś się kiedyś co dla Ciebie oznacza słowo „sukces”? 

Dlaczego wydaje się, że niektórzy są wręcz skazani na sukces, a inni muszą obejść się smakiem? 


Zrób teraz pauzę. Zatrzymaj to wideo i daj sobie minutę. 

W trakcie tej minuty zastanów się,  a najlepiej napisz na kartce, czym dla Ciebie jest sukces? 

Z czym Ci się kojarzy?

Co trzeba mieć, aby osiągnąć sukces?

Jaką osobą trzeba być aby osiągnąć sukces?


Mam nadzieję, że Twoja definicja sukcesu już powstała. 


Jednak jak kraj długi i szeroki, ilu ludzi, tyle różnych definicji sukcesu. I gdyby zrobić ankietę i 
zadać pytanie Dlaczego niektórzy ludzie wydają się być skazani na sukces, a inni zawsze 
zawodzą? To najprawdopodobniej najczęstszą odpowiedzią byłoby to, że Ci co odnieśli sukces, 
to mają w sobie to coś. To może być Talent. Kreatywność. Albo, osiągnęli sukces bo mają 
Znajomości. Lub nieograniczony dostęp do rodzinnej fortuny. 


Czy któraś z tych rzeczy znalazła się w Twojej definicji sukcesu?


Jeśli tak, nie ma w tym niczego dziwnego. Często ludzie mają takie właśnie przekonanie o 
sukcesie, że zależy on od talentu, znajomości czy pieniędzy. 

I jeśli ktoś tego nie ma. Nie ma talentu. Nie ma znajomości, nie jest dzieckiem milionera lub nie 
wygrał w totolotka, P to nic z tego nie będzie. Szkoda zachodu. Sukcesu to on i tak nie osiągnie. 
Bo sukces jest dla wybranych.


Czy aby na pewno? 


A gdyby na „sukces” popatrzeć inaczej. Że sukces to osiągnięcie celu, który sobie postawiłaś.  

To działanie, to ta droga, w której krok po kroku zbliżasz się do swojego pragnienia. I je osiągasz. 


To może być zrzucenie 5 kg, 

Nauczenie się tysiąca nowych słówek z języka obcego. 

Wytrwanie w treningu przez 2 miesiące. 

Albo wytrwanie przez tydzień w tym , że w trudnych, nerwowych sytuacjach nie wybuchasz.


5 kg, tysiąc nowych słówek, regularny trening, panowanie nad sobą Hmmm.

Przyznasz, że brzmi to imponująco, ALE,

No właśnie jest jedno duże ALE




To nie jest takie proste. 


Dlaczego to nie jest takie proste?


Według badań Amerykańskiego Instytutu Psychologii pierwszą i najważniejszą przyczyną 
trudności w osiąganiu sukcesu jest … 


… brak KONSEKWENCJI w działaniu!  Przestajemy robić to, co powinniśmy robić. A robimy to, 
czego robić nie powinniśmy!


Na przykład: Zapisujesz się na siłownię czy kupujesz kurs rozwoju osobistego lub postanawiasz 
zacząć biegać. I co się dzieje dalej? 


Przez pierwsze kilka dni, wszystko jest okay. Każdego dnia pracujesz nad swoją nową pasją. 
Jesteś systematyczna, konsekwentna, podekscytowana. Widzisz jasno cel, do którego zmierzasz. 
Działasz naładowana pozytywną energią. 


Ale potem stopniowo zaczynasz pomijać swoją praktykę. Jednego dnia jest jedna wymówka. 
Drugi dzień też tak jakoś zleciał nie wiadomo kiedy. I finalnie zanim się zorientujesz, członkostwo 
w siłowni wygasło, z kursu przerobiłaś 30%, a buty do biegania utknęły głęboko w szafie.

Wszystko zaczyna się od nowa.  W ten sposób żyje większość z nas. Ja również wpadam w tą 
pułapkę. 


Ten brak konsekwencji może być niezwykle frustrujący i bolesny. 


Z jednej strony wiesz, że konsekwencja jest kluczem do sukcesu we wszystkich obszarach 
Twojego życia, ale jakoś tak trudno to utrzymać. Trudno być konsekwentną.


Jedyną rzeczą, w której jesteśmy naprawdę konsekwentne… i to przychodzi nam z łatwością,  to 
rozpoczęcie czegoś, jakiegoś działania, wyzwania, a następnie zaprzestanie robienia tego, zanim 
uzyskamy jakikolwiek rezultat. 


Dlaczego tak się dzieje?


Chcemy sukcesu szybko. 


Teraz. Natychmiast. Już. Chcemy błyskawicznych metod. Najlepiej bez wysiłku. 

Ma być szybko, łatwo i przyjemnie. Efekt ma być widoczny od razu.


Po prostu Koncentrujemy się na wyniku, a nie na całym procesie.  I dlatego tak łatwo 
odpuszczamy. 

Teraz mało popularna informacja. 

Z badań nad mózgiem wynika, że jeśli nie jesteś urodzonym geniuszem (czyli nie jesteś w jakimś 
pół procenta światowej populacji),  to nie osiągniesz sukcesu w czymkolwiek szybko, łatwo i 



przyjemnie. Potwierdza to wiele badań. Miedzy innymi badania profesora Daniela Chamblissa. 
Badał on pływaków olimpijskich. A dokładniej zależność pomiędzy wkładanym przez nich 
wysiłkiem w trakcie wyczerpujących treningów, a wynikami jakie uzyskują. 

W rezultacie tych badań okazało się, że wiele cech, które jak kiedyś wierzono miały być talentem, 
są tak naprawdę rezultatem intensywnych ćwiczeń. 


Co z tego wynika? 


Że doskonałość wymaga wysiłku.  
Trudnego, bolesnego, nieznośnego wysiłku. 


Droga do mistrzostwa, do doskonałości to często praca, praca, praca, brak widocznych efektów. 

Kilka momentów euforii, które trochę popchną Cię do przodu, potem kroczek dalej, a potem 
znowu praca i praca już na tym trochę wyższym poziomie. Ale dalej jest to praca. Wysiłek.


Często w tym pierwszym etapie, gdy jest ta praca, praca i brak widocznych efektów, to właśnie w  
tym momencie pojawia się rezygnacja.


Stawanie się coraz lepszą w czymś, na czym Ci zależy, to nie jest droga usłana różami. Gdyby nią 
była, więcej ludzi wybrałoby się w tą podróż.


Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest właśnie konsekwencja w dążeniu do celu.


No dobra, to czym jest ta konsekwencja? 


Konsekwencja przez badaczy nazywana jest także determinacją, samokontrolą, wytrwałością. A 
przede wszystkim silną wolą.


Większość ludzi wierzy, że mogliby poprawić jakość swojego życia, gdyby tylko mieli więcej tej 
nieuchwytnej, tajemniczej cechy znanej jako siła woli czy konsekwencja. Dzięki większej sile woli 
mogliby zdrowo się odżywiać. Regularnie ćwiczyć. Unikać używek. Oszczędzać na emeryturę. 

Przestać zwlekać czy odkładać na później  i osiągnąć różnego rodzaju cele. Po to, by żyć takim 
życiem, jakim chcą żyć.


Po tym wszystkim co do tej pory usłyszałaś, można byłoby pomysleć, że mając ogromne pokłady 
siły woli, tej konsekwencji to można góry przenosić!


STOP. Nie tak szybko!


Jest tutaj pewna rzecz, którą warto abyś wiedziała.


Jeśli całkowicie uzależnisz swój sukces od siły woli, czyli konsekwencji, nie zdając sobie 
sprawy z tego, czym ona tak naprawdę jest i co tak naprawdę oznacza … skazujesz się na 
porażkę.




Większość ludzi za swoje niedoskonałe wybory, za odkładanie na później, za porzucenie działań, 
które miały przybliżyć ich do celu obwinia swoją niedoskonałą siłę woli. Dlaczego tak jest?


Znasz powiedzenie „Chcieć, to móc”? Mówcy motywacyjni z wielkiej sceny, w blasku świateł 
przekonują Cię, że jak tylko będziesz czegoś chciała, to możesz to mieć.

Możesz to osiągnąć. Wszystko jest w zasięgu Twojej ręki.  Wystarczy, że postanowisz, że chcesz i  
natychmiast pojawi się siła woli, wytrwałość, konsekwencja w działaniu. Ta ulotna, tajemnicza 
cecha, która popchnie Cię do działania. I osiągniesz to wszystko czego chcesz.


Sorry, ale to jest mit. Siła woli, czyli bycie konsekwentną  nie pojawia się na każde Twoje 
zawołanie. Nie bierze się z nikąd. I nie znika, ot tak sobie. To czy jest, czy jej nie ma,  od czegoś 
zależy. 


Z tego kursu dowiesz się o co tak naprawdę chodzi z tą siłą woli. Z tą konsekwencją w działaniu.

Dlaczego ważne sprawy tak łatwo odpuszczasz? Skąd ten słomiany zapał? Dlaczego ta 
konsekwencja, wytrwałość nie pojawia się wtedy, kiedy najbardziej jej potrzebujesz. I 
najważniejsze. Dowiesz się Co możesz z tym zrobić?


Siła woli, zwana także wytrwałością, byciem konsekwentną to najpotężniejszy zasób, który 
posiadasz i dzięki któremu możesz osiągnąć sukces. 

Profesor Roy Baumeister, wybitny badacz siły woli, wskazuje na trzy niezbędne elementy, które 
pomogą Ci osiągnąć cel.

Po pierwsze. Musisz ustalić motywację do zmiany i wyznaczyć sobie jasny cel. Aby to zrobić, 
odpowiedz sobie na takie pytania: Co konkretnie chcę mieć? Po co mi to? 


Po drugie. Obserwuj swoje zachowanie w dążeniu do tego celu. Chodzi tutaj o to, że musisz być 
świadoma swoich automatycznych reakcji. 

Tego co może Cię odciągnąć od celu. Co może być dla Ciebie przeszkodą? Trochę więcej o tym 
będzie w dalszej części kursu. Także oglądaj dalej. 


Trzeci składnik, który jest potrzebny by osiągnąć sukces to znana już Ci siła woli, czyli ta 
konsekwencja w działaniu.  Niezależnie od tego czy chcesz schudnąć, rzucić palenie, czy 
spędzać mniej czasu na Facebooku, rzadziej reagować krzykiem, siła woli jest kluczowym 
elementem aby to osiągnąć. Jest to jedna z najważniejszych cech ludzkich i prawdziwy klucz do 
sukcesu w życiu. 

Jedyne co trzeba wiedzieć, to jak wykorzystywać tą energię. Kiedy zrozumiesz dlaczego tracisz 
siłę woli i jak ją możesz odzyskać, cała reszta stanie się prostsza.


Warto rozumieć, co naprawdę oznacza „siła woli”. Warto wiedzieć co ją wyczerpuje i w jaki 
sposób można ją uzupełnić? Warto to wiedzieć, chociażby dlatego, że osoby z wysokim 
poziomem siły woli: częściej i szybciej odnoszą sukcesy w dowolnej dziedzinie; Są zdrowsze i 
dłużej żyją; Są zdecydowanie bardziej zamożniejsze. To wynika z badań naukowych :)


W tej części dotyczącej klucza do sukcesu to już wszystko.


Zachęcam Cię do wypełnienia Karty Pracy. Do odpowiedzenia na pytania, które tam dla Ciebie 
przygotowałam. Warto, abyś odpowiedzi udzielała pisemnie, a nie w myślach. Dlatego, że 



myślenie o czymś nie jest równoznaczne z robieniem tego czegoś. To są dwie różne czynności. 
Do sukcesu prowadzi działanie, a nie jedynie myślenie o działaniu. Zatem wydrukuj kartę, weź 
długopis i pisz. Do zobaczenia w drugiej części.



