
Witam Cię bardzo serdecznie w drugiej części kursu. 

Dzisiaj zajmiemy się poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie  - Dlaczego? 


Dlaczego to Twoje chcenie, ten stan, w którym chce Ci się coś zrobić, raz się pojawia, a raz nie. A 
najczęściej kiedy go najbardziej potrzebujesz, to właśnie wtedy go nie ma. 


Będziemy dzisiaj drążyły, zgłębiały wiedzę, aby jak najdokładniej rozpracować Twojego 
przeciwnika. Słomiany zapał, brak konsekwencji. 


Warto być przygotowaną do walki, bo jak mówił chiński generał Sun Tzu w „Sztuce wojny” - „Kto 
zna wroga i zna siebie, nie będzie zagrożony choćby i w stu starciach. Kto nie zna ani wroga, ani 
siebie, nieuchronnie ponosi klęskę w każdej walce.


Co to oznacza dla Ciebie?


Warto rozumieć czym jest siła woli, ta konsekwencja w działaniu. Znać jej mocne i słabe strony. 
Po to, aby móc zamienić ją z przeciwnika w Sojusznika.

Tak to już jest, że kiedy czegoś nie znamy, nie rozumiemy, w sposób naturalny boimy się tego i 
stawiamy temu opór. I przez to podświadomie sabotujemy swoje działania. A przecież nie o taki 
efekt Ci chodzi.


Profesor Roy Baumeister, wielki naukowiec, ale przede wszystkim praktyk, spędził wiele lat, 
próbując zrozumieć ludzką wolę. Wyniki eksperymentów, które przeprowadził doprowadziły go do 
stwierdzenia, że siła woli przypomina… mięsień. 


Jest jak taki szybko drgający mięsień, który się męczy i potrzebuje odpoczynku.  I tak jak mięsień 
potrafi ciężko pracować tylko przez określony czas i ulega zmęczeniu.


Aby to lepiej zobrazować, porównajmy siłę woli do paliwa w aucie. 

Jeśli masz zatankowane auto, zbiornik paliwa jest pełny,  możesz tym autem swobodnie jeździć 
gdzie chcesz i załatwiać różne sprawy. Przemieszczasz się z punktu A do punktu B, później do C, 
D, i tak dalej. Wiadomo, że każda przejażdżka zużywa część paliwa. Póki zbiornik jest pełny, 
zupełnie nie zwracasz na to uwagi. Wsiadasz i jedziesz. Ale za każdym razem, tego paliwa ubywa. 


Twoja wytrwałość, konsekwencja czyli Twoja siła woli maleje z czasem, tak samo jak zmniejsza się 
ilość paliwa w baku samochodu.


Co to dokładnie oznacza dla Ciebie?


Codziennie rano, tuż po obudzeniu, masz największy poziom silnej woli, tej energii mentalnej, 
której potrzebujesz, aby realizować zadania. Aby być efektywną, skuteczną i dążyć do tego, co 
chcesz osiągnąć.


Odpowiedniego poziomu tej energii, tego paliwa potrzebujesz także do tego, aby przebrnąć przez 
całą serię codziennych decyzji. Nie tylko tych trudnych, wyczerpujących, ale także tych banalnych 
takich jak „W co się ubrać”, „Z czym zrobić kanapkę”, „Pojechać autobusem czy 
samochodem”… 




Każda decyzja, bez względu na to czy jest trudna czy łatwa, w takim samym stopniu wyczerpuje 
siłę woli. Co oznacza, że poziom Twojej energii mentalnej, Twojego paliwa zmienia się w trakcie 
dnia.


Każde działanie, każda decyzja, każda niechciana emocja, którą odczuwasz w ciągu dnia, te 
wszystkie złości, stresy, frustracje, to wszystko pochłania część Twojej energii mentalnej. Zjada ją 
kawałek po kawałku.


Dodatkowo za każdym razem, gdy opierasz się jakiejś pokusie, także zużywasz pewną ilość tego 
paliwa. Im silniej się opierasz,  tym szybciej opróżniasz bak, aż wyeksploatujesz go do końca.


A zatem, abyś w ciągu dnia była w stanie wykonać jakąkolwiek aktywność, Twój mózg musi mieć 
paliwo. Odpowiednią ilość paliwa. Po to, aby uruchamiać różnego rodzaju procesy. Związane na 
przykład z decydowaniem co robić, a czego nie robić. Procesy związane z wytrwałością, 
konsekwencją, dyscypliną, motywacją, a więc z dążeniem do celu. Generalnie z tym wszystkim co 
pozwala Ci w życiu osiągać to, co chcesz i unikać tego, czego nie chcesz. 


Jeśli prowadzisz optymalny tryb życia, to rano gdy się budzisz jesteś wypoczęta. Masz w sobie 
mnóstwo energii. Twój bak jest pełny. W ciągu dnia podejmujesz różnego rodzaju decyzje. 
Spotykasz się z różnymi ludźmi.  Zderzasz się z przeróżnymi bodźcami. Dokonujesz wyborów. 
Wykonujesz zadania. Dostosowujesz swoje emocje do sytuacji. Często robiąc to wbrew sobie. 


Te wszystkie działania sprawiają, że Twoja wewnętrzna energia, ta siła woli, konsekwencja w 
działaniu, zmniejsza się. Wielu badaczy potwierdza, że to jest właśnie mechanizm wyczerpywania 
się siły woli. 


Czyli jeśli miałaś wyczerpujący, stresujący dzień, to najprawdopodobniej wieczorem dużo łatwiej 
ulegniesz pokusie. Sięgniesz po czekoladkę, nie pójdziesz biegać, mimo że rano, solidnie to sobie 
obiecałaś… 

Może być też tak, że po stresującym dniu trudniej będzie Ci się kontrolować, czyli łatwiej 
wybuchniesz złością, łatwiej krzykniesz, łatwiej wplączesz się w niechciana kłótnię.


Jest taki znany eksperyment przeprowadzony właśnie przez profesora Roya Baumeistera, który 
udowadnia to wszystko, co przed chwilą Ci powiedziałam. To eksperyment rzodkiewkowo- 
ciasteczkowy.


O co w nim chodziło?

Już opowiadam.Zespół prowadzący badanie przekazał uczestnikom, że biorą udział w badaniu 
polegającym na sprawdzeniu percepcji odczuwania smaku. Jednak prawdziwy cel tego 
eksperymentu był zupełnie inny. Prawdziwym celem było sprawdzenie jak działa siła woli. O tym 
prawdziwym celu uczestnicy oczywiście nie wiedzieli.


Badanie składało się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na jedzeniu określonego rodzaju 
przekąsek w zależności od tego, do której grupy uczestnik został przydzielony. Drugi etap na 
rozwiązaniu łamigłówki. 


Uczestników podzielono na 3 grupy. Była grupa rzodkiewkowa, ciasteczkowa i grupa kontrolna.

Uczestnicy grup rzodkiewkowej i ciasteczkowej zostali poproszeni, aby na 3 godziny przed 
przyjściem nic nie jedli. Co oznaczało, że niektórzy z nich mogli być już trochę głodni. 




Uczestników zaproszono do pokoju. Był to wyjątkowy pokój dlatego, że unosił się w nim aromat 
świeżo pieczonych czekoladowych ciasteczek. Wyobraź sobie jak ten kuszący, aromat czekolady 
wypełniał każdą szczelinę pomieszczenia i podsycał głód i apetyt uczestników.


Na stole postawiono talerz pełny świeżo upieczonych, obłędnie czekoladowych ciasteczek oraz 
miskę rzodkiewek. 


W trakcie pierwszego etapu badania, grupa rzodkiewkowa mogła jeść tylko rzodkiewki. Do woli, 
ile kto chciał. Nie mogli zjeść żadnego z czekoladowych ciastek. Mimo że czuli unoszący się w 
powietrzu, obłędny aromat czekolady i mieli do nich dostęp, gdyż stały obok misy z 
rzodkiewkami. Natomiast grupa ciasteczkowa mogła  do woli objadać się  czekoladowymi 
ciastkami. Nie mogli za to siegnąć po rzodkiewki. 


Jak można się domyślić dla grupy czekoladowej to była sama przyjemność. Z kolei dla grupy 
rzodkiewkowej to były istne katusze, które wymagały walczenia ze sobą i używania zasobów silnej 
woli, aby nie zjeść choćby jednego z  tych bajecznie czekoladowych ciastek. Nie pomagał im w 
tym unoszący się w pomieszczeniu aromat czekolady.


W drugiej części eksperymentu badacze poprosili wszystkich uczestników, aby spróbowali 
rozwiązać trudną, geometryczną łamigłówkę. W rzeczywistości uczestnicy dostali do rozwiązania 
nierozwiązywalne zadanie, ale o tym nie wiedzieli. Cel był taki, że ten etap badania nie miał 
mierzyć ich inteligencji, ale wytrwałość. 


Badacze mierzyli czas w jakim uczestnicy każdej z grup poddadzą się. Zrezygnują z dalszych 
prób znalezienia rozwiązania tego zadania. Bowiem ciągłe próbowanie robienia czegoś, co za 
każdym razem kończy się porażką (tak jak próba rozwiązania tej nierozwiązywalnej łamigłówki) 
wymaga wykorzystania ogromnych pokładów wewnętrznej siły woli. Aby wytrwać zamiast 
zrezygnować i zrobić coś przyjemniejszego. 


Jaki był efekt tego badania?


Uczestnicy, którzy jedli tylko rzodkiewki i opierali  się kuszącym ciasteczkom poddali się bardzo 
szybko. Zrezygnowali po 8 minutach. Podczas gdy szczęśliwi amatorzy ciastek wytrwali w tym 
zadaniu średnio prawie 19 minut. Grupa rzodkiewkowa odpuściła ponad dwa razy szybciej, niż 
uczestnicy pozostałych grupy. 


Co to oznacza? 


Najwyraźniej opieranie się pokusie zjedzenia świeżutkiego, czekoladowego ciasteczka coś z nich 
wyciągnęło. Wyssało. Opór wobec ciastek wyczerpał siłę woli uczestników w kolejnym etapie.

Mieli jej dużo, dużo mniej, aby wytrwać w następnym, wydawałoby się, w zupełnie innym zadaniu.


Ten eksperyment potwierdził, że silna wolna ma ograniczone zasoby.  

Profesor Baumeister wraz ze współpracownikami przeprowadził jeszcze wiele innych 
eksperymentów dotyczących silnej woli. Wyniki tych wszystkich badań ponownie potwierdziły, że 
silna wola ma ograniczone zasoby i kiedy one się wyczerpują, zdolność do podejmowania 
słusznego działania znacznie spada. 


I to jest najważniejsza informacja z dzisiejszego spotkania. Silna wola ma ograniczone zasoby. 
Zużywa się. Jej poziom w trakcie dnia zmienia się. Zmniejsza.




W tej części kursu to już wszystko. W następnej części, w trzeciej zajmiemy się tym wszystkim co 
wyczerpuje siłę woli. Przeszkodami, pokusami, zachciankami, które skutecznie przyciągają Twoją 
uwagę i kradną Twoją moc. Zajrzyj teraz do Karty Pracy nr 2. Czekają tam na Ciebie nowe 
pytania.


Do zobaczenia w części trzeciej.


