
Witam Cię bardzo serdecznie już w piątej części kursu. W tej części zajmiemy się sposobami 
odbudowania, generowania siły woli, czyli tankowania wewnętrznego zbiornika paliwa. A zatem 
zaczynamy.

 

Jak uzupełnić zbiornik energii mentalnej? Co zrobić, aby wygenerować nową ilość paliwa, dzięki 
któremu będziesz dalej mogła być skuteczna i efektywna?


Wszystkie metody, które za chwilę poznasz są dostępne dla każdego. Ich wysoką skuteczność 
działania potwierdziły liczne badania naukowe.


Tak jak widzisz na slajdzie, będą to cztery, niezwykle skuteczne metody. 


Pierwszy sposób to… pomijany, zaniedbywany, określany jak strata czasu, zło konieczne, coś co 
jest przeznaczone tylko dla słabeuszy… Co to takiego?


To jest sen, a dokładniej dostateczna ilość dobrej jakości snu. To jest ten pierwszy sposób na 
generowanie energii mentalnej.


A co oznacza sen dobrej jakości? 

Dobrej jakości to znaczy głęboki i regenerujący sen.


Dlaczego sen jest taki istotny jeśli chcesz osiągnąć sukces?


Coraz obszerniejsze wyniki badań naukowych świadczą o tym, że dobry, długi sen w nocy w 
rzeczywistości czyni Cię bardziej, a nie mniej efektywną. A tego najbardziej obawiają się 
zapracowani ludzie, którzy najkrócej śpią. Ich główną odpowiedzią dlaczego nie przesypiają 
ośmiu godzin jest to, że tak długi sen zabierze im za dużo cennego czasu, że nie wyrobią się ze 
swoimi zadaniami i obowiązkami. To jest błędne myślenie. O czym się dzisiaj przekonasz. 


Pomyśl o zeszłym tygodniu. 


Czy którejś nocy zdarzyło Ci się spać krócej niż osiem godzin?


A może  przez kilka nocy z rzędu spałaś krócej niż siedem godzin? 


A czy zdarzyło Ci się mówić lub myśleć z dumą „Mnie to nie dotyczy. Nie potrzebuję ośmiu godzin 
snu, całkowicie wystarczy mi pięć godzin”.


Jeżeli taka myśl przemknęła Ci przez głowę, koniecznie zostań i posłuchaj dalej. 


Zacznijmy od tego, że sen nie jest luksusem. Sen jest priorytetem. Jest podstawową biologiczną 
potrzebą organizmu, bez niej człowiek nie może prawidłowo funkcjonować. Po prostu, aby czuć 
się dobrze, być efektywną,  mieć w sobie tą ulotną energię mentalną, trzeba wystarczająco długo 
sypiać. Dobry sen to taki, który pozwala Ci czuć się obudzoną w ciągu dnia.


Sen jest bardzo złożonym procesem. Gdy śpisz, niektóre funkcje organizmu przechodzą w stan 
czuwania. Inne natomiast uaktywniają się. W dużym uproszczeniu…  Ciśnienie krwi się obniża, 



tętno zwalnia, podobnie jak trawienie. Spada także temperatura Twojego ciała. Podczas snu Twój 
organizm produkuje wiele różnych hormonów, które rozpoczynają procesy naprawcze lub dbają o 
prawidłowe funkcjonowanie mózgu. Właściwa regeneracja komórek podczas snu, to           
dłuższa młodość, zwiększona odporność na choroby, szybsza i wydajniejsza praca mózgu czyli 
przyjmowanie wiedzy, zapamiętywanie, podejmowanie decyzji czy lepsze samopoczucie i nastrój.  


W czasie snu odbudowuje się energia, którą zużyłaś w trakcie dnia. 


Dlatego po dobrze przespanej nocy Twój zbiornik z energią mentalną, wewnętrznym paliwem jest 
pełny. I masz z czego czerpać, aby stawić czoła codziennym sytuacjom. Pamiętasz każde 
działanie, każda decyzja, bez względu na to czy jest trudna czy łatwa, każda niechciana emocja, 
którą odczuwasz w ciągu dnia, to wszystko pochłania kawałek Twojej energii mentalnej. A w 
trakcie nocnego odpoczynku, który trwa odpowiednio długo i jest dobrej jakości, odbudowuje się 
ta energia. Zbiornik wypełnia się.


Zbyt krótki lub zaburzony sen ma wiele niekorzystnych następstw. Najczęściej dają one o sobie 
znać o świcie, gdy budzisz się  zmęczenia, osłabiona, masz problemy z koncentracją. Wyglądasz 
wtedy gorzej, masz bladą cerę, zmniejszone i zaczerwienione oczy;  masz też gorszą niż zwykle 
percepcję. Potrzebujesz więcej czasu, by zareagować na sygnały lub w ogóle tych sygnałów nie 
zauważasz. 


Jeśli masz takie reakcje jak te powyżej oznacza to, że Twój mózg jest zmęczony. I nie ma się co 
dziwić, że wtedy brakuje Ci konsekwencji w działaniu. Nie ma siły woli, bo mózg te resztki energii, 
które mu zostały przekazuje na utrzymanie podstawowych funkcji życiowych, a nie na coś 
ponadto czyli siłę woli, wytrwałość i dążenie do celu. Dla mózgu priorytetem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa. Wszystkie inne funkcje dzieją się wtedy, kiedy mózg ma „pewność”, że tej 
energii ma dużo i że ona błyskawicznie nie zniknie. 


Jeśli całymi tygodniami i miesiącami źle sypiasz, albo świadomie rezygnujesz ze snu,                       
poważnie szkodzisz także swojemu zdrowiu. Badania, które doktor Neil Stanley (badacz snu) 
przeprowadził pokazują, że u osób, które śpią mniej niż 7 godzin na dobę, prawdopodobieństwo 
wystąpienia przeziębienia wzrasta prawie trzykrotnie, w porównaniu z osobami, które przesypiają 
osiem godzin. Oznacza to, że ta jedna godzina snu mniej, skutkuje aż potrojeniem ryzyka  
wystąpienia przeziębienia. Co więcej, sen krótszy niż pięciogodzinny wiąże się z 45% wzrostem 
podatności na wystąpienie przeziębienia w przypadku gdy będziesz miał kontakt z wirusem.


Z kolei profesor medycyny snu Charles A. Czeisler w jednym ze swoich badań pokazuje w jaki 
sposób brak snu obniża wydajność, skuteczność osoby. Porównuje on brak snu do stanu 
podobnego do spożycia nadmiernej ilości alkoholu. Jeśli co noc przesypiasz spokojnie osiem 
godzin, to przez cały następny dzień Twój poziom czujności, sprawczości, reakcji pozostaje na 
stabilnym poziomie. Ale jeśli cierpisz na zaburzenia snu lub przez kilka dni śpisz dużo mniej, 
zaczynasz budować deficyt snu, który utrudnia prawidłowe funkcjonowanie Twojego mózgu, a 
tym samym Twoje.


Do niedawna uważano, że nocny odpoczynek jest przede wszystkim potrzebny ciału, aby mogło 
się zregenerować. Jednak z ostatnich badań wynika, że sen jest dużo bardziej potrzebny 



mózgowi, niż ciału. Dowodzi tego chociażby eksperyment przeprowadzony przez badaczy snu z 
Uniwersytetu w Lubece.


Uczestników eksperymentu poproszono o rozwiązanie łamigłówki liczbowej. Aby to zrobić, trzeba 
było jedynie odkryć pewną zależność. Znaleźć  „ukryty kod”. Ochotników podzielono na dwie 
grupy. Jedna z nich mogła przespać spokojnie w nocy osiem godzin bez żadnych zakłóceń. 
Natomiast uczestnikom drugiej grupy sen regularnie przerywano. Poprzedniego dnia wieczorem 
wszyscy uczestnicy dostali zadanie na krótki czas a następnie położyli się spać. Mało kto 
rozwiązał zadanie. Następnego dnia z rana uczestnicy ponownie otrzymali do rozwiązania to 
samo zadanie. 


Badacze obserwowali, kto teraz znalazł tą zależność, ten ukryty kod i jak szybko udało mu się to 
zrobić. Okazało się, że zadanie rozwiązało dwa razy więcej osób, z grupy która przespała 
spokojnie całą noc. 


Dlaczego tak się stało?


Badacze wyjaśnili, że w czasie snu ludzki mózg wykonuje ciężką pracę polegającą na kodowaniu i 
porządkowaniu informacji. Czyli segreguje, zapamiętuje oraz  szufladkuje wszystkie informacje z 
całego dnia. 


Dlatego kiedy budzisz się po dobrze przespanej nocy, masz w mózgu nowe połączenia 
neuronalne, dzięki nim zyskujesz nowe możliwości rozwiązywania problemów.


Co to wszystko co do tej pory usłyszałaś, oznacza dla Ciebie? 


Po pierwsze, jeśli chcesz być zdrowa, śpij osiem godzin. Dobry, ośmiogodzinny sen to klucz do 
zdrowego układu odpornościowego. Poza badaniami doktora Stanleya, o których przed chwilą 
mówiłam, potwierdzają to także inne badania, z których wynika że przewlekły niedobór snu 
wpływa niekorzystnie nie tylko na układ odpornościowy, ale także na funkcjonowanie wszystkich 
narządów. Jak dowodzą badania, regularny, krótki sen niesie ze sobą także zwiększone ryzyko 
umieralności. Szokujące odkrycia w tym obszarze mówią, że ludzie, którzy śpią mniej, niż pięć 
godzin mają o sześćdziesiąt pięć procent większe ryzyko śmierci. Jednocześnie z tych samym 
badań wynika, że jeśli pośpisz każdej nocy chociaż godzinkę dłużej, to skutecznie obniżasz ten 
wskaźnik. Dla jasności. To, że ktoś śpi mniej niż 5 godzin każdej nocy nie jest bezpośrednio 
powiązane z tym, że szybko umrze. Chodzi tutaj o to, że ten krótki sen bezpośrednio wiąże się z 
dużo mniej zdrowszym trybem życia, który ta osoba prowadzi. Stąd już bardzo blisko do 
cukrzycy, do otyłości czy problemów z układem sercowo-naczyniowym. 


Po drugie, gdy jesteś zmęczona jesteś rozdrażniona i bardziej kłótliwa, niż gdybyś wystarczająco 
długo spała. Nie zauważasz pewnych sygnałów. To dlatego, że Twój wewnętrzny zbiornik z 
energią nie został uzupełniony.


Po trzecie, dobry odpoczynek, głęboki, spokojny sen daje nową perspektywę na stare problemy. 
Pozwala osiągać więcej w krótszym czasie. Zatem aby dać sobie szansę na znalezienie dobrego 
rozwiązania - Śpij!!!




Idziemy dalej. 


Warto, abyś wiedziała, że jest kilka rzeczy, które zabijają Twój sen. Profesor neurologii Matthew 
Walker z Uniwersytetu w Kalifornii wskazuje na 4 kluczowe elementy.


Po pierwsze, tym co ewidentnie zabija Twój sen jest…. alkohol.


Powszechne jest przekonanie, że alkohol pomaga zasnąć.  W szczególności po ciężkim, 
stresującym dniu, działa jak balsam na zbolałą duszę. 


Prawda niestety jest taka, że zamiast pomóc, tak naprawdę szkodzi. Dlaczego?


Alkohol zakłóca sen wieloma przebudzeniami w trakcie nocy. Tnie go na kawałki.


Owszem, alkohol pozwala szybciej zasnąć, ale sen jest płytszy, przerywany, wcześniej następuje 
poranne wybudzanie. Finalnie jakość takiego snu jest znacząco gorsza. I następnego dnia, po 
obudzeniu nie czujesz się rześka. Wyspana. Zrelaksowana. Nie czujesz się wypełniona nową 
energią.


Problemem i jednocześnie zagrożeniem jest to, że wiele osób nie pamięta tych momentów 
nocnego przebudzania się i w związku z tym, że tego nie pamiętają, nie zdają sobie sprawy, że to 
wypity wcześniej alkohol zakłócił im sen. Nie łączą tych dwóch sytuacji ze sobą. 


W jaki jeszcze sposób alkohol zakłóca sen?  


Poza tym, że tnie go na kawałki, to dodatkowo alkohol bardzo skutecznie blokuje fazę snu REM. 

Faza snu REM to ta faza snu, w której pojawiają się sny. Marzenia senne. Ta faza snu jest 
niezbędna. niezwykle istotna jeśli chcesz prawidłowo funkcjonować. A alkohol usuwa tą fazę 
lub znacznie ją skraca. I następnego dnia możesz stać się bardziej niespokojna. Jeszcze bardziej 
przygnębiona.


Jak ważna jest faza snu REM wyjaśnię ci w  oparciu o wyniki badań prowadzonych w latach 80 na 
szczurach. Okazało się, że jeśli szczurom zakłóci  się fazę snu REM, to umrą prawie tak samo 
szybko, gdyby zostały pozbawione pożywienia. Te badani na wprost pokazują jak ważna dla życia 
jest ta faza snu, którą alkohol skutecznie blokuje.


Drugim czynnikiem, który zabija Twój sen jest brak regularności. O co tutaj chodzi? 


O kładzenie się spać o tej samej godzinie i budzenie się o tej samej godzinie. Bez względu na 
dzień tygodnia. Jeśli masz z tym trudność, to pomocne może być ustawianie alarmu w telefonie.  
Ważne jest, abyś ustaliła godzinę, o której powinnaś położyć się spać, tak abyś dała sobie 
możliwość przespania pełnych ośmiu godzin. Następnie ustaw w telefonie alarm na 15-20 minut 
wcześniej przed tą godziną. Ustaw charakterystyczny dźwięk alarmu. Gdy go usłyszysz będziesz 
wiedziała, że to jest czas na przygotowanie się do snu. To będzie Twój bodziec.  Znasz już 
schemat nawyku i wiesz jak go możesz wykształcić. 




Oczywiście wcześniej możesz się wykąpać, założyć piżamę, tak aby w tych 15-20 minutach 
przygotować się do snu mentalnie, a nie fizycznie. A rano pamiętaj, że jak zadzwoni budzik, to go 
wyłączasz a potem wstajesz i rozkoszujesz się nowym dniem. Tutaj znowu wracamy do nawyków. 


Uważaj na tryb „drzemki”. Jeśli jesteś osobą, która 3- 4 razy włącza drzemkę w telefonie, to 
wiedz, że w ten banalny sposób wpływasz na swój układ sercowo-naczyniowy. I wpływasz na 
niego dość niekorzystnie. 

Dlaczego?

Dźwięk drzemki nie kojarzy się z niczym przyjemnym. Czyli sama  generujesz sobie stres z rana. 
Jeśli robisz to sporadycznie, to nie ma wielkiego dramatu. Ale jeśli przedłużasz wstanie z łóżka 
poprzez kilkakrotne włączanie  drzemki i robisz to codziennie, przez cały tydzień, miesiąc, rok czy 
dekadę, to wyobraź sobie ogrom dodatkowego obciążenia, które fundujesz swojemu sercu dzień 
za dniem. Na własne życzenie.


Trzeci element, który zabija Twój sen to nagrzana sypialnia. Nie od dziś wiadomo, że lepiej się śpi 
w chłodniejszym pokoju, niż w nagrzanym. Optymalna temperatura w sypialni to 180C . Spraw, 
aby sypialnia była chłodnym, spokojnym miejscem kojarzącym się ze snem, z regeneracją i 
odpoczynkiem. Dobrym rozwiązaniem jest gruntowne przewietrzenie pomieszczenia zanim 
położysz się spać. Zmiana grubości kołdry, również może pomóc w stworzeniu właściwej 
temperatury snu.


Dlaczego właściwa temperatura snu jest tak istotna?


Dlatego, że aby mieć dobry sen, Twoje ciało musi obniżyć swoją temperaturę. Z tego też powodu 
unikaj przed snem tłustego i słodkiego  jedzenia. Aby dobrze spać temperatura Twojego ciała 
musi obniżyć się o jeden stopień. Jeśli spalasz tłuste, słodkie jedzenie, trudno Ci będzie obniżyć 
temperaturę , bo układ trawienny będzie pracował na pełnych obrotach i to zaburzy Twój sen. 
Dlatego staraj się unikać tych produktów na 3-4 godziny przed snem.


Czwarty rzecz, która zakłóca Twój sen to światło w sypialni. Zwróć uwagę na barwę światła,  które 
masz w sypialni. Unikaj także światła niebieskiego. Takie światło emitują telefony, tablety i 
monitory komputerów. Większość tego typu urządzeń ma funkcję „zmierzch” i po jej włączeniu 
ekran przybiera cieplejszą barwę. Jeśli przed snem koniecznie musisz  korzystać z tego typu 
urządzeń, włącz tą funkcję. W ten sposób Twój ekran nie będzie emitował tego niebieskiego 
światła. Badania dowodzą, że światło niebieskie najsilniej hamuje uwalnianie melatoniny, czyli 
hormonu odpowiedzialnego za wywołanie snu. A ponadto  światło niebieskie dla mózgu jest 
sygnałem świtu, początku dnia, a nie jego końca. Natomiast zachód słońca kojarzący się z 
końcem dnia ma barwę żółtawo-czerwoną, pomarańczową. Ciepłą. I takiego łagodnego, ciepłego 
światła potrzebujesz, aby dobrze spać. 


No dobra, 


A co jeśli zarwałaś noc? 


Albo położyłaś się zbyt późno, a rano musiałaś bardzo wcześnie wstać? 


Czy możesz to odespać?




Odpowiedź brzmi NIE!!! Nie da się odespać i odzyskać utraconych godzin snu. 


Sen to nie jest konto w banku w tym sensie, że możesz się zadłużać, robić debet, a potem mieć 
nadzieję, że spłacisz dług w późniejszym czasie. 

Wyobraź sobie, że pozbawiasz jakąś osobę możliwości przespania w nocy ośmiu godzin. 
Całkowicie zabierasz jej możliwość położenia się spać. Czyli traci ona 8 godzin snu. I załóżmy, że 
następnej nocy dajesz jej możliwość spania jak długo tylko zechce. Oczywiście, 
najprawdopodobniej będzie spała dłużej, niż zazwyczaj. Ale czy odzyska te 8 godzin utraconego 
snu?


Nie możesz ciągle zwiększać zadłużenia, zwiększać deficytu snu i mieć nadzieję, że spłacisz go w 
późniejszym terminie. Wielu ludzi tak myśli i niestety tak robi. Skoro zarwałam kilka nocy w 
tygodniu, to odeśpię to w weekend. Ale prawda jest taka, że nie da się odzyskać wszystkich 
utraconych godzin snu. 


O czym warto pamiętać, aby ustrzec się tych wszystkich problemów? Aby sen był sposobem na 
odbudowanie twojej siły woli, energii mentalnej. Aby uzupełnił twój wewnętrzny zbiornik paliwa?


Śpij 8 godzin dziennie zarówno w weekend, jak i w dni powszednie. Sen to nie konto w banku, to 
nie kredyt który możesz spłacić, gdy tylko tego zechcesz. Zadbaj, aby był to sen dobrej jakości. 
Taki, w trakcie którego zregeneruje się ciało, ale przede wszystkim mózg.


Kładź się spać i wstawaj o tej samej godzinie. Każdego dnia.


Uważaj na drzemkę. Szczególnie tą późnym popołudniem. Co prawda badania pokazują, że 30 
minutowa drzemka pozwoli Ci być bardziej kreatywną. Ale zbyt późna drzemka sprawi, że 
położysz się spać dużo później i nie prześpisz ośmiu godzin. Póki co, ośmiogodzinny sen sprawi, 
że w ciagu dnia będziesz czuła się świetnie i drzemki nie będą Ci potrzebne. Potraktuj drzemkę 
jako „koło ratunkowe” i nie nadużywaj jej.


Uważaj także na tryb drzemki. Jeśli każdego ranka kilka razy przedłużasz wstanie o kolejne 
drzemki, może warto pomyśleć o zmianie nawyku. Bo to tylko nawykowe działanie. Pamiętasz? 
Było o tym w części czwartej.  


Unikaj alkoholu przed snem, gdyż tnie on Twój sen na kawałki i blokuje fazę snu REM.


Unikaj słodkiego i  tłustego jedzenia przed snem. Abyś  miała dobry sen, Twoje ciało musi obniżyć 
temperaturę o jeden stopień. Nie zrobi tego, jeśli będzie musiało trawić tłuste, słodkie jedzenie.


Wycisz umysł. Nie zaśniesz, jeśli nie będziesz miała spokojnego umysłu. Jeśli masz z tym 
trudność i przejmujesz się wieloma rzeczami, ogranicz na przykład oglądanie wieczornych 
informacji. Poczytaj  jakąś  lekka przyjemna książkę lub skorzystaj z super łatwych sposobów, by 
przestać się zamartwiać, które opisałam w moim ebooku. Jest to pięć super łatwych sposobów, 
których wysoką skuteczność działania potwierdziły liczne badania naukowe. Ebooka znajdziesz 
na mojej stronie www.MalgorzataLuczkowska.pl lub odczytując ten kod qr.




Pamiętaj  także o świetle. Najlepsze ma barwę pomarańczową. Światło niebieskie blokuje 
produkcję melatoniny. Hormonu, który odpowiada za to, że czujesz się senna. 


Ustaw optymalną temperaturę w sypialni. Optymalna to 180C.


A tak poza tym wszystkim, stwórz  rytuał, który będzie mówił Twojemu ciału i umysłowi, że zbliża 
się noc. Na przykład przez co najmniej godzinę przed położeniem się spać rób rzeczy, które Cię 
odprężają, relaksują, na przykład weź kąpiel lub posłuchaj ulubionej muzyki.


Pamiętaj, że niedosypianie katastrofalnie zmniejsza zasoby siły woli.Jak przekonuje profesor 
Baumeister ten od siły woli  ”Wypoczęta i wyspana łatwiej odpędzisz czyhające na Ciebie 
pokusy.”


W tej części kursu to już wszystko. Bardzo Ci dziękuję za uważność i za przejście ze mną tej 
piątej części kursu. Pamiętaj o wypełnieniu Karty Pracy. I do zobaczenia w przedostatniej, szóstej 
części. A w niej trzy kolejne sposoby na tankowanie wewnętrznego paliwa. 



