
Witam Cię bardzo serdecznie w szóstej części kursu. Dzisiaj będziemy kontynuowały sposoby 
odbudowania, generowania siły woli, czyli tankowania zbiornika z wewnętrznym paliwem. 
Poznasz trzy kolejne metody, których wysoką skuteczność działania potwierdziły liczne badania 
naukowe. Zapraszam.


Druga rzecz, która napełnia Twój wewnętrzny zbiornik paliwa jest równie niedoceniana jak sen. 

Tą druga rzeczą jest odżywianie, a dokładnie właściwa dieta dla …  mózgu!


Siła woli, ta konsekwencja w działaniu, wytrwałość nie bierze się znikąd. Dla naszego mózgu jest 
jednym z bardziej kosztownych zadań energetycznych. Mózg, aby wygenerować i utrzymać siłę 
woli zużywa na to znacznie więcej energii, niż na przykład na naukę języka obcego. Można śmiało 
powiedzieć, że siła woli nie jest tanim zasobem.


Skąd mózg bierze energię, żeby móc funkcjonować?


Jednym z najważniejszych składników, których mózg potrzebuje, aby skutecznie pracować jest 
glukoza. Zapewnia ona energię dla różnych aktywności mózgu, jak i dla innych narządów. 
Glukoza jest wytwarzana ze spożywanych pokarmów i mimo ze jest cukrem nie pochodzi tylko 
cukrów). Organizm albo zużywa ją od razu, albo przechowuje do późniejszego wykorzystania.

Gdy spada poziom glukozy we krwi, wówczas zaczynasz kierować się impulsami. Często stajesz 
się rozdrażniona i puszczają Ci hamulce. Łatwiej się irytujesz. A decyzje, które wtedy podejmujesz 
są mniej racjonalne i mniej rozważne.


Dowodzą tego chociażby badania przeprowadzone przez profesora Shai Danzingera z 
Uniwersytetu w Tel Avivie.  


Wraz z zespołem profesor Danzinger przeanalizował ponad tysiąc decyzji dotyczących przyznania 
bądź nie  zwolnienia warunkowego więźniom. Decyzje te zostały wydane przez ośmiu 
doświadczonych izraelskich sędziów. Logiczne zdaje się być założenie, że sędziowie postepują 
racjonalnie i rozważnie, że podejmują decyzję w oparciu o konkretne dowody. Tymczasem 
Danzinger odkrył coś zupełnie innego. Otóż okazało się, że prawdopodobieństwo otrzymania 
zwolnienia warunkowego przez więźniów, których wnioski rozpatrywane były krótko po śniadaniu, 
wynosiło 65%. W miarę upływu dnia szanse na wolność dla więźnia stopniowo malały. 

Skazany, którego sprawa pojawiała się tuż przed obiadem, miał prawie zerowe szanse na 
otrzymanie zwolnienia warunkowego.  Po zjedzeniu obiadu liczba pozytywnie rozpatrzonych 
wniosków, wracała do poziomu 65%  i ponownie wskaźnik ten spadał do poziomu zera w 
godzinach popołudniowych.


Dlaczego?


Odpowiedź jest oczywista. 


Zmęczeni i głodni sędziowie wraz z upływem czasu, coraz częściej odmawiali skazanym powrotu 
do życia na wolności. Jednak gdy tylko odpoczęli i uzupełnili poziom glukozy ich umiejętność 
osądu wracała do wyjściowego poziomu.


Co z tego wynika dla Ciebie?


https://rosnijwsile.pl/8-latwych-stutecznych-sposobow-aby-cwiczyc-mozg/


Ważnych decyzji nie podejmuj, gdy jesteś głodna!


Gdy jesteś zmęczona i głodna nie podejmujesz rozsądnych decyzji. Działasz pod wpływem 
impulsów. Dlatego też tak łatwo się denerwujesz, gdy wracasz głodna, po ciężkim dniu do domu. 

I wówczas byle drobiazg jest w stanie wyprowadzić Cię z równowagi, niszcząc szanse na 
spokojny, miły wieczór z rodziną.


To wyczerpanie wpływa na Twoje dalsze wybory - co także potwierdził w swoich badaniach Roy 
Baumeister, wiodący badacz siły woli.  Kiedy jesteś głodna, Twoje decyzje są najprawdopodobniej 
mniej sensowne, niż po posiłku. Ewentualnie odkładasz je w czasie.


Dlatego ważne jest utrzymywanie stałego poziomu glukozy we krwi. Ważne jest  regularne 
spożywanie zdrowych posiłków i przekąsek. To może pomóc w zapobieganiu skutkom 
wyczerpywania się Twojej siły woli.


Jak to zrobić?


Jedz 4-5 posiłków w ciągu dnia. Nie zapominaj o śniadaniu. Śniadanie to najważniejszy posiłek. 
Jeśli mowa o śniadaniu - Kawa to nie posiłek ;) Kiedy najlepiej jeść śniadanie? Maksymalnie do 
jednej godziny po przebudzeniu.


Ponadto uważaj na pułapkę tak zwanych „łatwych cukrów”, czyli cukrów prostych. Zamiast 
cukrów prostych, węglowodanów prostych sięgnij po węglowodany złożone. Wydawałoby się, że 
to bez różnicy, bo i jedne i drugie dostarczają tak ważnej dla mózgu glukozy. Ale badania 
dowodzą, że różnica jest ogromna. 


Co się dzieje gdy zjesz batonika? Takiego standardowego kupionego w sklepie.  


Poziom cukru we krwi gwałtownie rośnie,  tak jak widzisz to na tym slajdzie, po czym lawinowo 
spada. I jeśli chcesz utrzymać poziom skupienia na tym wysokim poziomie musisz znowu sięgnąć 
po batonika lub inny cukier prosty. Wtedy znowu błyskawicznie następuje turbodoładowanie, 
które trwa dosłownie chwilę i zaczyna się  nagły spadek poziomu cukru we krwi. Twoja 
koncentracja szoruje po dnie.


Natomiast gdy spożywasz węglowodany złożone to poziom glukozy we krwi stopniowo wzrasta. 
Na wykresie to jest linia zielona. Przez dłuższy czas poziom glukozy utrzymuje się na podobnym 
poziomie. Nie ma takich  gwałtownych wzrostów i lawinowych spadków. Mózg, nie lubi takich 
gwałtownych wahań poziomu glukozy we krwi. Nasi przodkowie, którzy żyli w epoce kamienia 
łupanego nie jedli słodyczy, zatem nie zdążyliśmy się ewolucyjnie, na poziomie genów, 
przystosować do wykorzystywania tak dużych ilości energii pochodzącej z łatwo dziś dostępnej 
żywności. Nie potrzebujemy ciągle takiego "turbodoładowania", jakie daje duża, jednorazowa 
dawka cukrów prostych. Tym bardziej że nasz tryb życia jest raczej siedzący.


Fakt, że mózg potrzebuje glukozy, nie oznacza, że masz przyzwolenie na objadanie się 
ciasteczkami, batonikami czy innymi tego typu przekąskami. Negatywny wpływ przesłodzonego 
jadłospisu na mózg, zarówno w aspekcie psychologicznym, jak i fizjologicznym, potwierdzają 
liczne badania. Naukowcy odkryli, że nadmierne spożycie cukrów prostych sprzyja starzeniu się 



komórek, również tych układu nerwowego. A ponadto zbyt duża dawka glukozy, czyli cukru w 
jadłospisie negatywnie odbija się na pamięci i zdolnościach poznawczych. 


To co jeść?


Gdyby Twój mózg mógł sam wybrać jedzenie z takiej nieograniczonej karty dań, na pewno 
wybrałby potrawy bogate w glukozę, pochodzącą  z żywności, która uwalnia ją powoli. Czyli 
wybrałby: orzechy, warzywa, rośliny strączkowe, pełnoziarniste pieczywo, makarony z ciemnej 
mąki, owoce, także suszone. Produkty bogate w kwasy tłuszczowe omega 3 - 6 pochodzące z 
dobrego źródła, antyoksydanty włącznie z witaminą e i c. Niezwykle ważne dla prawidłowej pracy 
mózgu jest dostarczenie organizmowi witamin z grupy B, które regulują pracę całego układu 
nerwowego. Źródłem tych witamin są pełnoziarnisty chleb, kasze, płatki owsiane, pistacje, 
orzechy włoskie, czerwone mięso, warzywa strączkowe. Brak witamin z grupy B może 
powodować osłabienie oraz problemy z koncentracją, rozkojarzenie i bezsenność. 


Dla utrzymania lub uzupełnienia w trakcie dnia zasobów siły woli istotne jest spożywanie 
pokarmów o niskim indeksie glikemicznym, czyli takich, które powoli uwalniają glukozę do krwi.

Ale są pewne wyjątki…


Siła woli pozwala Ci kontrolować dokonywane wybory i  w pewnych sytuacjach, podkreślam w 
pewnych, wyjątkowych sytuacjach produkt o wysokim indeksie glikemicznym, czyli ten cukier 
prosty może być dobrym wyborem. 


Na przykład gdy czujesz się wykończona po ciężkim dniu w pracy, a wiesz, że obiad przygotujesz 
dopiero za dwie godziny,  to kostka czekolady może Cię uratować. Na chwilę podniesie poziom 
cukru we krwi, mózg dostanie dawkę energii i odzyskasz swoją sprawczość.  Albo na przykład 
gdy jesteś w długiej trasie i zbliżasz się już do domu, to na tej ostatniej prostej, krótki przystanek 
na kawę i coś słodkiego, także może być dobrym wyborem. To podwyższenie poziomu glukozy 
we krwi, może pomóc Ci w utrzymaniu siły woli, koncentracji podczas ostatniego etapu podróży i 
zmniejszyć prawdopodobieństwo wypadku lub otrzymania mandatu za zbyt szybką prędkość.  To 
zadziała w ten sposób  tylko w momencie, gdy jesteś już przy końcu tej długiej trasy. W 
przeciwnym razie, odniesiesz odwrotny skutek.


Co jeszcze warto jeść? Co jest korzystne dla mózgu?


Oczywiście produkty bogate w magnez i cynk. Kiedy jesteś po intensywnym, stresującym dniu i 
próbujesz wyciszyć się wieczorem, niezawodny sposób to szklanka kakao i  banan. Kakao 
dostarcza sporej dawki magnezu, który działa stabilizująco na układ nerwowy, uspokaja i 
zmniejsza napięcie mięśni. A w zestawie z bananem - to już wiadomo. Białka, do tego 
węglowodany i wydziela się serotonina, a co za tym idzie, mózg się relaksuje i gwarantuje dobry 
sen. 


Ok, idziemy dalej. Znasz już dwa sposoby odbudowywania zasobów siły woli.


Trzecia metoda, którą zaraz Ci przedstawię, wywołała prawdziwą sensację w świecie nauki o 
mózgu….. Jest to niebywale prosta metoda. Jej wysoką skuteczność potwierdziły badania doktor 
Megan Oaten i profesora Kena Chenga. Ten trzeci sposób to …. uwaga…


https://www.hellozdrowie.pl/temat/uklad-nerwowy/


aktywność fizyczna. 


Okazuje się, że podczas ćwiczeń fizycznych budujesz nie tylko mięśnie. To, co się dzieje z Twoim 
ciałem gdy ćwiczysz, ma wpływ na Twój poziom siły woli. To są naczynia połączone.Uczestnicy 
badania, które przeprowadzili badacze, po dwóch miesiącach regularnego wykonywania ćwiczeń 
fizycznych, powiedzieli, że nie tylko poprawiła im się kondycja fizyczna, ale poprawiło się także 
wiele innych dziedzin ich życia. A konkretniej: palili mniej papierosów, pili mniej alkoholu                     
i jedli zdecydowanie mniej fast foodów. Dodatkowo powiedzieli, że są w stanie dużo lepiej 
kontrolować swoje temperamenty i są mniej skłonni do impulsywnego wydawania pieniędzy. 

Nie zostawiali naczyń w zlewie, odłożyli mniej rzeczy na później, opuścili mniej spotkań                                       
i wypracowali lepsze nawyki uczenia się. W rzeczywistości każdy aspekt ich życia, który wymagał 
użycia samokontroli, siły woli znacznie się poprawił. 


I teraz dobra informacja. 


To może być dowolna, lubiana przez Ciebie aktywność fizyczna. 

Dowolna!!!  Każda, która zmobilizuje Cię, abyś wstała i się trochę poruszała.


Zalecana jest niska intensywność wysiłku. Dlatego, że w tym kontekście, o którym teraz mówimy, 
ta niska intensywność przynosi lepszy i szybszy efekt, niż duży wysiłek fizyczny. A zatem to może 
być nawet 10 minutowy spacer, raz na 2 dni. 3 razy w tygodniu. Oczywiście im częściej tym lepiej. 

Jeśli wybierasz spacer to zdecydowanie lepsze efekty uzyskasz, gdy będziesz spacerowała wśród 
drzew, niż pomiędzy betonowymi blokami.


Trzeci sposób odbudowania siły woli to dowolna aktywność fizyczna, o niskiej intensywności 
wysiłku. 


I na koniec ostatnia, ale jedna z bezwględnie najlepszych, najbardziej skuteczna metoda 
zwiększania siły woli. Mimo że jest najlepsza i najbardziej skuteczna przedstawiam ją na koniec, 
dlatego, że część osób słysząc o niej kręci nosem. Ja osobiście kiedyś też tak robiłam. 
Podchodziłam do tej metody jak przysłowiowy pies do jeża … do czasu…, gdy przełamałam się i 
sama na sobie doświadczyłam jej skuteczności. Tym najskuteczniejszym sposobem zwiększania 
siły woli jest medytacja.


Medytacja to stan, w którym próbujesz skupić całą swoją uwagę na jednym obiekcie. 

Najczęściej na oddechu. Obserwujesz jak oddech przepływa przez Twoje ciało i gdy zauważysz, 
że Twoja uwaga została rozproszona, czyli zamiast na oddechu skupiasz się na czymś innym, 
myślisz o czymś innym, o jakiś rzeczach, sprawach, idziesz za myślą, która pojawiła się w głowie,  
to  za każdym razem, gdy to spostrzeżesz, że nie koncentrujesz się na oddechu, wracasz do 
obserwacji oddechu.


Praktyka medytacji istnieje od tysięcy lat, ale dopiero od niedawna zaczynamy odkrywać, jakie ta 
pozornie prosta praktyka może przynieść zmiany dla naszego ciała, ale przede wszystkim jakie 
ogromne, korzystne  zmiany wywołuje w umyśle. 


Podobnie jak ćwiczenia fizyczne, im częściej ćwiczysz, tym więcej korzyści zobaczysz i tym dłużej 
będą one trwały. 




Osoby, które codziennie medytują mają wyższy poziom samokontroli, uważności, koncentracji, 
motywacji, wytrwałości, odporności na stres…. Potwierdzają to miedzy innymi badania Richarda 
Davidsona, który we współpracy chociażby z Dalajlamą prowadził badania dotyczące wpływu 
medytacji na mózg.


Medytacja to jedyna znana aktywność, która rozwija mózg. Neurolodzy odkryli również, że gdy 
mózg medytuje, to stopniowo staje się coraz lepszy, nie tylko w medytacji, ale także w wielu 
innych umiejętnościach sprzyjających samokontroli.


Jakie są jeszcze inne korzyści płynące z medytacji?


Medytacja pomaga w bezsenności. Pozwala uspokoić umysł i ciało. Sprzyja wyciszeniu po 
intensywnym dniu. Hamuje „gonitwę myśli” oraz nadmierne pobudzenie w ciele, które są 
najczęstszą przyczyną problemów z zasypianiem. Jeśli chcesz poradzić sobie z bezsennością, 
wieczorna medytacja może okazać się skutecznym sposobem.


Medytacja osłabia także zamartwianie się i napływ negatywnych myśli. Pozwala oczyszczać się z 
myśli. Uczy jak „przepuszczać” je przez siebie bez konieczności zatrzymywania się nad każdą z 
nich.  Musisz mieć świadomość, że Twój umysł automatycznie produkuje różne myśli. Nie jesteś w 
stanie zatrzymać tego procesu. Jedyne co możesz robić, to przekierowywać swoją uwagę lub 
zmieniać, to o czym myślisz. Medytacja pozwala to zauważyć oraz ćwiczyć.


Medytacja Zdecydowanie poprawia uwagę i koncentrację. A także wzmacnia siłę woli i panowanie 
nad impulsami. Praktyka medytacji skutecznie uczy umysł jak ma sobie radzić z wewnętrznymi 
przyczynami rozproszenia, jak i zewnętrznymi pokusami.


Praktykę medytacyjną najlepiej wykonywać codziennie. Czas medytacji to kwestia debaty, ale jeśli 
możesz, spróbuj zacząć od 12 minut dziennie. Zobacz jak Ci pójdzie. Jeśli to jest dla Ciebie za 
długo, spróbuj od zaledwie dwóch minut i stopniowo wydłużaj czas. 


Wystarczy 12 minut dziennie, co jest potwierdzone badaniami, by w mózgu zadziało się to, co ma 
się zadziać. Pierwsze efekty są widoczne już po kilku dniach codziennej, kilkuminutowej 
medytacji.


I na koniec, medytacja nie jest panaceum, nie jest lekiem na całe zło! Na wszystkie problemy i 
trudności. Ale istnieje wiele dowodów naukowych na to, że może przynieść pewne korzyści tym, 
którzy praktykują ją regularnie. Na pewno warto spróbować. Jeśli masz kilka minut rano lub 
wieczorem (a najlepiej o jednej i drugiej porze), zamiast włączać telewizor czy bawić się 
telefonem, zobacz, co się stanie, jeśli spróbujesz uspokoić umysł lub przynajmniej zwrócić uwagę 
na myśli i pozwalać im odejść bez reagowania na nie.


To, co jest charakterystyczne na początku, gdy zaczynasz przygodę z medytacją to….. gonitwa 
myśli. Nagle pojawiają się przeróżne myśli, jedna za drugą. Na początku dużą trudność sprawia 
utrzymywanie uwagi na jednym obiekcie. Na oddechu. Dlatego większość ludzi dość szybko się 
poddaje i rezygnuje z medytacji. A szkoda.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Dalajlama
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medytacja


Jeśli przytłacza Cię gonitwa Twoich myśli i ta cisza w trakcie medytacji, spróbuj relaksacji, która 
także ma korzystny wpływ na siłę woli. W szczególności polecam trening autogenny Schulza. Jest 
to trening, opracowany przez niemieckiego lekarza i terapeutę, w oparciu o techniki jogi. Jest to 
sposób oddziaływania na ciało poprzez intencjonalne skupianie się na poszczególnych jego 
partiach. Przykładowe prowadzenie, które mi osobiście przypadło do gustu, możesz wysłuchać 
na YouTube. Wpisz w YouTube trening autogenny Elżbieta Krzyżaniak i rozpocznij głęboki relaks. 


Ok, zatem cztery skuteczne metody odbudowania siły woli to sen, dieta dla mózgu, aktywność 
fizyczna i medytacja. Każdy z tych sposobów jest dostępny dla każdego. Jedyne co trzeba zrobić, 
aby zacząć cokolwiek robić,  to usunąć wymówki. Czego Ci z głębi serca życzę.


To już wszystko w tej szóstej części kursu. Przed nami ostatnie spotkanie. Siódma część, w której 
zrobimy podsumowanie i zbierzemy w jedną całość wszystkie informacje, to wszystko co 
pozyskałaś w trakcie kursu. Dodatkowo zbierzemy to w formie bardzo konkretnej ściągi.  
Dostaniesz jedną kartkę, z wszystkimi najważniejszymi informacjami, którą będziesz mogła mieć 
zawsze przy sobie lub powiesić w widocznym miejscu i sięgać po nią zawsze wtedy, gdy zajdzie 
taka potrzeba. Przypominam, że czeka na Ciebie Karta pracy numer sześć. Nie zapomnij jej 
wypełnić. 


Do zobaczenia w siódmej części.



