
Witam Cię bardzo serdecznie w trzeciej części tego kursu. Dzisiaj zajmiemy się złodziejami mocy. 
Czyli pokusami, zachciankami i wszystkimi innymi przeszkodami, które całkiem skutecznie 
odciągają Cię z Twojej drogi do sukcesu.


Dlaczego tak trudno być  konsekwentną w dążeniu do własnego celu i dokonywać tych 
właściwych wyborów? Dlaczego tak trudno dokonać zmiany na lepsze? Bo zmiany na gorsze to 
dzieją się tak same z siebie, niemalże automatycznie i z małym wysiłkiem.


Wszystko zaczyna się w mózgu. Według badaczy mózgu, jedna część naszego mózgu jest 
impulsywna i emocjonalna, a druga część jest poznawcza i refleksyjna. Taka logiczna.  To wynika 
z ewolucji. Ta emocjonalna część odpowiada za zdecydowanie bardziej przyjemne rzeczy. Tutaj są 
zachcianki, pokusy,  te „łatwiejsze” wybory. Wygodniejsze, prostsze  ścieżki dojścia  do 
łatwiejszych celów. To jest ten nieświadomy umysł. Działa automatycznie i poza Twoja kontrolą. 


Natomiast część logiczna to kontrola emocji, kontrola impulsywnych zachowań. To „trudniejsze” 
wybory. Trudniejsze decyzje. To po prostu: odpowiedzialność, racjonalność i działanie zgodne z 
planem. To ta świadoma część mózgu. 


Gdy pojawiają się takie wybory jak:


czy pójść pobiegać, czy zamiast tego poprzeglądać fejsbuka

czy wypić do obiadu colę  czy wodę, 

czy włączyć kolejny sezon serialu na netflixie zamiast ukończyć projekt czy nauczyć się nowych 
słówek z języka obcego,


to wówczas w Twoim umyśle toczy się zacięta walka. Obie części Twojego umysłu „walczą” ze 
sobą o zasoby i energię. O to, które działanie wybrać.


Aby to lepiej zobrazować posłużę się metaforą, którą rozpowszechnił jeden z cenionych 
psychologów dzisiejszych czasów, profesor Jonathan Haidt. Jest to metafora jeźdźca i słonia.

Na zdjęciu widzisz jeźdźca, widzisz także słonia. I nasuwa się takie pytanie. Kto decyduje, w którą 
stronę oni pojadą? I czy w ogóle gdziekolwiek pojadą?


Odpowiedź jest oczywista. Wszystko zależy od słonia. Tylko i wyłącznie od słonia. Słoń decyduje 
o wszystkim. I w tej metaforze, ta część świadoma, logiczna, analityczna, te trudniejsze wybory to 
jeździec. Umysł świadomy. Natomiast część emocjonalna, decyzyjna to słoń. 

Dlaczego decyzyjna?

Jest mnóstwo badań potwierdzających, że 9 na 10 decyzji, które podejmujemy są podejmowane 
przez umysł nieświadomy. Przez Słonia. 


W takim idealnym świecie Jeździec, jak już wiesz, zajmuje się racjonalnym, logicznym myśleniem, 
układa plany, wyznacza cele, ustala dokąd należy jechać.


A Słoń…. A Słoń chce dużo, chce szybko i bez wysiłku. Słoń nie lubi zmian, bo zmiana niesie 
ryzyko, że może być gorzej niż jest. To po co ryzykować. To jest myślenie Słonia. Chyba, że 
nauczysz go innego działania. Innych strategii! 




Słonia można nauczyć fajnych strategii. Można mu pokazać, że osiąganie celów jest przyjemne. 
Warunek jest taki, że trzeba go tego nauczyć. Przy czym Słoń jest opornym uczniem, bo chce 
nagrody już, tu i teraz. Natychmiast. Na przykład gdy ma do wyboru intensywne ćwiczenia 
fizyczne, abyś za pół roku ważyła mniej o  pięć kilogramów czy leżenie na kanapie i przeglądanie 
social mediów, to wybiera to drugie. Intensywny trening jest dla niego męczący a nagroda odległa 
i niepewna. A zostanie w domu i przeglądanie fejsbuka, to juz inna sprawa. Miło spędzisz czas, 
dowiesz się co u znajomych, pooglądasz filmiki o śmiesznych kotach, zainspirujesz się cytatami. 
Nagroda jest już teraz. Jest wiele badań udowadniających, że odległa nagroda, nawet 
imponująca, duża nie jest dla Słonia tak atrakcyjna, jak nawet byle jaka nagroda ale, którą 
otrzyma teraz. 


Kiedy brakuje nagród, Słoń stoi w miejscu lub się cofa. Kiedy jest źle, kiedy natrafia na problemy 
chce tylko przetrwać. Nie chce rozwoju. Nie chce zmiany. Nie idzie wtedy dalej.


A Jeździec….     Kiedy Słoń się buntuje, kiedy nie chce jechać tam, gdzie wskazuje Jeździec,

kiedy Słoń podejmuje absurdalne decyzje, to co robi wtedy Jeździec? 


Staje się adwokatem Słonia. Uzasadnia, usprawiedliwia niedorzeczne decyzje Słonia. Czyli 
racjonalizujesz sobie tą decyzję, wiedząc, że to, co wybrałaś w danym momencie jest absurdalne i 
nielogiczne. Zamiast uczyć się nowych słówek, oglądasz kolejny filmik ze śmiesznymi 
zwierzętami. Wiedząc doskonale, że to w żaden sposób nie przybliża Cię do Twojego celu, ale 

zaklinasz rzeczywistość. Wynajdujesz takie argumenty, aby tylko obronić decyzję, którą podjął 
Słoń.


I teraz żebyśmy dobrze się zrozumiały. Nie chodzi mi tutaj o to, że raz na jakiś czas zamiast coś 
zrobić pożytecznego, zgodnego z planem, ulegasz pokusie poleżenia chociażby na kanapie, 
poprzeglądania fejsbuka czy zrobienia czegoś innego. Czas na reset jest ważny i potrzebny. Nie 
zapomnij o tym i nie rób sobie wyrzutów, gdy tak się przydarzy. 


Natomiast jeśli stałe ulegasz, odkładasz na później, a potem obarczasz się poczuciem winy, że 
mogłaś postąpić inaczej, pora przyjrzeć się Słoniowi i zacząć uczyć go nowych strategii. 


Tak jak mówiłam przed chwilą Słoń jest opornym uczniem, bo chce nagrody już, tu i teraz. 
Natychmiast. I  Słoń ulega pokusom. Pokusy działają, ponieważ są obietnicą nagrody. I ta 
obietnica nagrody pobudza Cię do działania. O to dba także hormon zwany dopaminą. Dopamina  
to inaczej hormon szczęścia. Słoń reaguje na nagrody. Ma być przyjemnie.

Słoń tak działa, bo nikt nas nie uczy jak tego Słonia nauczyć innych działań, innych strategii.


Dlatego zrozumienie tych mechanizmów, które Ty już w tej chwili rozumiesz, sprawia, że jesteś już 
daleko dalej na drodze osiągania sukcesu, niż inni, którzy tej nie wiedzy nie mają i nie są nawet 
świadomi jej istnienia. I od teraz gdy będziesz stała przed dylematem czy położyć się na kanapie i 
obejrzeć kolejny odcinek ulubionego serialu, zajadając chipsy, czy zrealizować kolejną lekcję 
kursu online, będziesz wiedziała, że w Twoim mózgu toczy się walka o zasoby. Słoń walczy z 
Jeźdźcem. I ciągnie Cię do tych przyjemniejszych rzeczy.


I to jest główne wyzwanie dla siły woli. Dla energii mentalnej. Dlatego, że w czasie tej walki tracisz 
olbrzymie ilości paliwa.




A gdy jesteś na oparach energii mentalnej, gdy w Twoim „zbiorniku” jest niewielka ilość paliwa, 
Słoń jest władcą absolutnym.


Żeby dokonać dobrych wyborów, nauczyć Słonia nowych, wspierających sposobów działania, 
musisz mieć dużo wewnętrznego paliwa. Dużo siły woli. Bo im więcej jej będziesz miała, tym 
„walka” pomiędzy obiema częściami mózgu będzie bardziej wyrównana. A tym samym Twoje 
decyzje będą lepsze, bardziej przemyślane. 

Nie będziesz musiała być adwokatem Słonia i zamęczać się poczuciem winy, które prędzej czy 
póżniej Cię dopadnie, jeśli za każdym razem będziesz ulegała pokusom i zachciankom.


Jednak pokusy i zachcianki to niejedyne rzeczy, które uszczuplają Twój zasób siły woli. 

W poprzednich częściach wspominałam, że każda decyzja, którą podejmujesz w ciągu dnia, 
każda sytuacja, z którą się zmierzasz, każda niefajna emocja, która się w Tobie pojawia, to 
wszystko zużywa Twoją siłę woli. Pomiędzy bardzo różnymi, z pozoru niepowiązanymi ze sobą 
czynnościami, jakie wykonujesz w ciągu dnia istnieją ukryte powiązania. Pamiętasz eksperyment 
rzodkiewkowa ciasteczkowy z poprzedniej części?


Wszystkie zadania, które wymagają od Ciebie użycia siły woli (czyli tej konsekwencji) wykorzystują 
ten sam zasób energii. Biorą paliwo z tego samego, wspólnego zbiornika. 

gdy wieziesz dziecko do przedszkola i utkniesz w korku;  

gdy walczysz z pokusą zjedzenia batonika

gdy uczestniczysz w spotkaniu z wymagającym szefem 

albo gdy jesteś w domu i Twoje dzieci bez żadnego wyraźnego powodu okropnie marudzącą i 
jęczą

albo witasz teściową wymuszonym uśmiechem 

wszystko to wyczerpuje niezbędną energię i pozostawia Ci mniej dostępnych środków na 
sprostanie kolejnemu wyzwaniu. Czyli zużywa Twoje paliwo i z każdym zdarzeniem masz tego 
paliwa coraz mniej. 


Jeśli uda Ci się pokonać jakieś trudności, to uszczuplisz zasoby siły woli na tyle, że być może 
poniesiesz klęskę przy innej okazji. Bo okaże się, że wydarzenia tego dnia były tak wyczerpujące i 
stresujące dla Ciebie, że Twój zbiornik jest już praktycznie pusty, a przed Tobą jeszcze połowa 
dnia.Na przykład jeśli jesteś na diecie i przez cały dzień zmagałaś się z różnymi sytuacjami 
stresującymi, nieprzyjemnymi dla Ciebie, to pokusa nocnej przekąski może okazać się nie do 
odparcia. Nie bądź zaskoczona, że po takim wyczerpującym dniu urządzisz sobie wieczorną 
wycieczkę do lodówki lub spustoszysz szafkę ze słodyczami. Albo kiedy masz stresującą, 
wymagającą  pracę wyjątkowo łatwo o awanturę z mężem czy nastolatkiem. 

Dlaczego? 

Dlatego, że w takiej wymagającej, stresującej pracy zużywasz praktycznie całą swoją silną wolę.  
W pracy dajesz z siebie wszystko, a w domu sytuacja się pogarsza. Ludzie „wyczerpani” reagują 
intensywniej na wszelkie bodźce. Wszystkie pokusy i uczucia odczuwają mocniej. 

Stres po prostu wyczerpuje Twoje zasoby siły woli, co zmniejsza Twoją zdolność kontrolowania 
emocji.  Zwiększa podatność na pokusy. I wtedy trudniej oprzeć się pragnieniu, by nie wybuchnąć 
gniewem i nie wszcząć awantury, by utrzymać dobrą relację z mężem/partnerem czy z Twoim 
dzieckiem.


Warto być świadomą istnienia tej zależności. Dlaczego?




Chociażby dlatego, że wiedząc to, znając ten mechanizm możesz coś z tym zrobić. Nie jesteś 
biernym uczestnikiem swojego życia, które jak rzeka przepływa obok Ciebie. A Ty stoisz i 
patrzysz. Mając tą wiedzę, masz kij i możesz zawrócić bieg tej rzeki. Masz wpływ.          


Pomiędzy sukcesem a porażką istnieje cienka linia, jest nią  siła  woli. To ona daje Ci moc do 
przezwyciężenia bezczynności, lenistwa czy zwlekania. Siła woli to umiejętność znajdowania w 
sobie energii, motywacji  oraz wytrwałości, aby iść do przodu, nawet wtedy gdy jesteś zmęczona i 
zniecierpliwiona, a część Ciebie najchętniej schowałaby się pod kołdrę i nie wychodziła z tamtąd.


Pamiętaj, że siła woli jest zasobem o ograniczonym charakterze. Ona się wyczerpuje. Mówiłyśmy 
o tym w drugiej części kursu. Należy rozsądnie nią zarządzać. Dbać o nią w przemyślany sposób. 
Najczęściej tego nie robimy. Traktujemy siłę woli jako coś naturalnego, o niewyczerpanych 
pokładach. Takie działanie sprawia, że gdy jest najbardziej potrzebna, często właśnie wtedy 
dramatycznie jej brakuje.


Patrz na siłę woli jak na zbiornik z energią, z paliwem, które się kończy i który trzeba napełniać. 
Zbiornik, który masz do dyspozycji każdego dnia i który codziennie, stopniowo opróżnia się, i jeśli 
nie będziesz codziennie go uzupełniała to jego zapasy zostaną wyczerpane. Wtedy kontrolę nad 
Tobą przejmuje Twój wewnętrzny autopilot. Nawyki.  


Dlatego, że po prostu nie masz już siły na nic innego. Jeżeli jedziesz na oparach siły woli, jedyne 
na co możesz liczyć to… nawyki. A rezultat takiego postępowania jest na ogół dość mizerny.


Wtedy najczęściej następuje krytyczny moment. Wtedy najczęściej zawodzisz. Wtedy jest 
największe prawdopodobieństwo, że polegniesz. Że nie utrzymasz języka na wodzy, że sięgniesz 
po batonika, że włączysz kolejny sezon serialu czy wybuchniesz krzykiem na swoje małe dziecko.  

Mimo że obiecywałaś sobie nie podjadać słodyczy, albo nie krzyczeć na dzieci, to po prostu nie 
będziesz w stanie dotrzymać swojej obietnicy. Dlatego, że brakuje Ci paliwa. Siły. Konsekwencji. 
Twój zbiornik z energią mentalną jest pusty. Teraz rządzą Twoje nawyki. Nawykowe sposoby w jaki 
sobie radzisz lub nie radzisz z trudnymi sytuacjami.


Chcesz trwałej zmiany? Takiej na poważnie?

Naucz się zarządzać tym paliwem. Naucz Słonia nowych strategii działania. Wtedy nastąpi 
zmiana.


W tej części kursu to już wszystko. Bardzo Ci dziękuję za Twoją uwagę i za wytrwanie. Przed Tobą 
kolejna część, czwarta, w której zajmiemy się tylko nawykami. 


Pamiętaj o Karcie Pracy. I o tym, aby odpowiedzi na pytania w niej zawarte napisać na kartce, a 
nie tylko o nich pomyśleć. 


Do zobaczenia na kolejnym naszym spotkaniu.


