
Witam Cię bardzo serdecznie w siódmej części kursu. Dzisiaj robimy jedno wielkie 
podsumowanie. Roztrenujemy mięsień. Robimy podsumowanie całości, gdyż to jest już nasze 
ostatnie spotkanie i gratuluję Ci serdecznie, że dobrnęłaś do końca kursu. Bardzo się cieszę i 
bardzo Ci gratuluję! Zapraszam na siódmą część.


Jak już wiesz, kluczem do osiągnięcia sukcesu jest konsekwencja w dążeniu do celu. 
Konsekwencja zwana inaczej siłą woli, energią mentalna czy wewnętrznym paliwem. To ona daje 
Ci moc do przezwyciężenia tych wszystkich negatywnych impulsów, takich jak bezczynność, 
lenistwo, zwlekanie i daje Ci także moc do unikania różnego rodzaju pokus. Siła woli to 
umiejętność znajdowania w sobie energii, motywacji, wytrwałości, aby iść naprzód, nawet gdy 
jesteś zmęczona i zniecierpliwiona, a część Ciebie szuka ucieczki z danej sytuacji.


Pamiętaj, że siła woli jest zasobem o ograniczonym charakterze. Wyczerpuje się. Jest jak szybko 
drgający mięsień, który się męczy i potrzebuje odpoczynku.  Tak jak mięsień potrafi ciężko 
pracować tylko przez określony czas i ulega zmęczeniu. I tak jak mięsień, siłę woli możesz 
wyćwiczyć, by stawała się coraz mocniejsza.


Ponadto pamiętaj, że każde Twoje działanie, każda decyzja, każda niechciana emocja, którą 
odczuwasz w ciągu dnia, to wszystko pochłania kawałek Twojej energii mentalnej. Czyli zużywa 
Twoje paliwo i z każdym zdarzeniem masz go coraz mniej. Jeśli uda Ci się pokonać jakieś 
trudności, to tym samym uszczuplasz swoje zasoby siły woli na tyle, że być może poniesiesz 
klęskę w innej sytuacji. I często wieczorem, gdy najczęściej siły woli masz już najmniej, wówczas 
możesz ponieść sromotną porażkę i ulec paczce chipsów lub wplątać się w zupełnie 
niepotrzebną awanturę.


Dodatkowo za każdym razem, gdy opierasz się jakiejś pokusie, a pokus jest dużo, zużywasz 
trochę tego swojego, wewnętrznego paliwa. Im silniej się opierasz, tym szybciej opróżniasz bak, 
zbiornik z paliwem, aż wyeksploatujesz go do końca. 


Dobra informacja jest taka, że uleganie pokusom to nic więcej jak nawyk. A to oznacza, że można 
nad tym pracować i można to zmienić. Jeśli chcesz przestać opierać się pokusom, usuń z pola 
widzenia bodziec, który odpala w Tobie to nawykowe działanie. Stwórz przestrzeń sprzyjającą 
temu, która będzie Cię w tym wspierała, czyli Jeśli podjadasz - schowaj z pola widzenia 
słodkości. Gdy pracujesz - wycisz powiadomienia w telefonie. Nie będziesz wtedy słyszała 
kuszącego dźwięku informującego że przyszła nowa wiadomość. Wykorzystaj siłę nawyków do 
swoich celów.


Pamiętaj, że jednym z elementów osiągnięcia celu, sukcesu jest określenie motywacji do zmiany. 

Ustal wyraźny cel. Skoncentruj się na jednym celu. Na jednym nawyku. Na jednym zachowaniu na 
raz. Osiągnięcie pierwszego celu, uwolni Twoje zasoby siły woli, dzięki czemu łatwiej będziesz 
mogła osiągnąć kolejny cel. Natomiast gdy zaczniesz pracować nad wszystkimi celami na raz, to 
będzie trudniejsze i bardziej męczące. Szybciej się zniechęcisz, bo efekt będzie daleko, gdzieś 
hen, hen za horyzontem. A to że szybko nie widzimy rezultatu naszych działań, sprawia, że 
rezygnujemy z dalszego działania. Dlatego tak ważne jest, aby w jednym czasie zajmować się 
tylko jedna rzeczą. Jednym nawykiem. Jednym zachowaniem. Wtedy utrzymasz w sobie tą ulotną 
energię i dzięki temu będziesz bardziej konsekwentna. A o to tak naprawdę ci przecież chodzi. O 
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bycie konsekwentną.O kończenie zadań, które sobie wyznaczasz. O dotrzymywanie obietnic, 
które sobie składasz. O życie takim życiem, jakim chcesz żyć.


Pamiętaj, że nawyk tworzy nawyk! Czyli małe, drobne nawyki generują Ci siłę woli i masz jej        
więcej na nowe, duże, trudne nawyki. Już nawet najmniejszy nawyk generuje w Tobie olbrzymi 
poziom energii mentalnej. I chce Ci się tak, jak kiedyś Ci się nie chciało. Dlatego tak ważne jest, 
aby pracować nad jedną rzeczą na raz. 


Kolejna dość istotna rzecz to opracuj rozsądny plan działania i nagradzaj się. Pamiętasz metaforę 
Jeźdźca i Słonia? Jeździec (umysł świadomy, to co Ty możesz kontrolować) ma plan. Wie gdzie 
chce dojechać, ale to Słoń decyduje o kierunku tej jazdy. Nie Jeździec. A Słoń to umysł 
nieświadomy, który działa automatycznie i poza jakąkolwiek Twoją kontrolą. Słoń uwielbia 
nagrody.  Dlatego jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu na lepsze, nie zapomnij o nagrodach. 
Ale upewnij się, że nagroda nie koliduje ze zmianą, którą chcesz wprowadzić, na przykład 
nagrodą niech nie będzie zjedzenie pudełka lodów, bo właśnie zrzuciłaś pół kilo. 


Nagroda to nie tylko rzecz, którą można kupić. To także emocje, które będziesz odczuwać, gdy 
zachowasz się w określony sposób. To może być poczucie dumy, że dałaś radę, że wykonałaś 
zadanie. To może także być odczuwanie spokoju, satysfakcji czy poczucia sprawczości.  To może 
być także czas dla Ciebie. Tak jak w tym przykładzie gdy omawiałam zmianę nawyku porannego 
wstawania.


Nagradzaj się takimi nagrodami, które będą jednoznaczne dla Twojego Słonia i które sprawią, że 
Słoń będzie podążał w kierunku, który wyznaczył Jeździec. Celebruj każdy, nawet najmniejszy 
krok ku zmianie.


Zawsze wiedz także PO CO coś robisz i co konkretnie chcesz osiągnąć. To Twoje „po co” to 
Twoje pragnienia i one budują wytrwałość i siłę woli.


Daj sobie także czas. Twój mózg nie przemebluje Twojego życia w jeden dzień. Pamiętasz? Z 
badań wynika, że przeciętnie miną dwa miesiące, zanim nowe zachowanie stanie się dla Ciebie 
automatyczne. Może to także zając Ci trochę więcej, nawet do ośmiu miesięcy, co potwierdzają 
badania doktor Phillipy Lally. 


Chcesz działać? Śpij!!! 8 godzin każdej nocy. Dobrej jakości snem. To możesz dla siebie zrobić. 
Na to masz wpływ. W czasie snu odbudowuje się energia, którą zużyłaś w trakcie poprzedniego 
dnia. A zbyt krótki lub zaburzony sen niesie ze sobą wiele niekorzystnych następstw.


Odżywiaj się myśląc o swoim mózgu. Wybieraj takie produkty, które uwalniają glukozę powoli. 
Uważaj na pułapkę cukrów prostych, które sprawiają że zaraz po ich zjedzeniu poziom glukozy we 
krwi bardzo gwałtownie wzrasta, a po krótkiej chwili lawinowo spada w dół. I jeśli chcesz nadal 
utrzymać ten poziom skupienia, koncentracji, wytrwałości, to musisz znowu ratować się kolejnym 
batonikiem. Bo siła woli, czyli ta konsekwencja w działaniu, wytrwałość, ta ulotna cecha dzięki 
której chce ci się coś zrobić, jest wysoko energetycznym zadaniem dla mózgu. Aby ją utrzymać, 
mózg musi przeznaczyć na nią bardzo dużo energii. I zrobi to dopiero wtedy, gdy uzna, że ma tej 
energii pod dostatkiem. A jeśli odżywiasz się głównie węglowodanami prostymi, to dla Twojego 
mózgu nie ma tego stanu zapasu energii, bowiem ta energia pojawia się gwałtownie i równie 



gwałtownie spada. Z tego też względu dużo lepszym rozwiązaniem są węglowodany złożone, 
które powoli uwalniają glukozę do krwi. I mózg ma poczucie, że ta energia jest. I wtedy masz dużo 
większą szansę na bycie konsekwentną. 


Co jeszcze powinno znaleźć się na Twojej ściądze? 


Aktywność fizyczna. Znajdź sobie dowolną aktywność fizyczną. Taką, która zmobilizuje Cię do 
poruszania się. To może być krótki spacer raz na 2 dni. Rób to regularnie.


Jeśli możesz zacznij praktykować medytację i przekonaj się sama na sobie o jej wysokiej 
skuteczności.


I teraz najważniejsza informacja!


Nie zniechęcaj się jeśli w trakcie tego kursu uświadomiłaś sobie, że Twoja dieta jest zła, że jak 
ognia  unikasz aktywności fizycznej i najlepszy dla Ciebie relaks jest wtedy, gdy leżysz na kanapie 
i  oglądasz reality show. 


Ten kurs przygotowałam właśnie z myślą o Tobie. 


Zanim zaczniesz gruntowanie przemeblowywać swoje życie, wypisywać co chcesz zmienić, 
wypróbuj jedno z poniższych ćwiczeń, które zwiększy Twoją siłę woli. Abyś miała jej więcej, by 
rozpocząć te Twoje, większe zmiany.


Wybierz coś, jakąś czynność, którą robisz codziennie, z przyzwyczajenia i którą możesz i chcesz 
zmienić. To nie ma być duże wyzwanie dla Twojej siły woli. To nie ma być super trudny nawyk, 
zachowanie do zmiany. Tak na prawdę, powinno to być coś, co będziesz mogła wykonać 
względnie łatwo. Taką czynnością na początek może być zwracanie uwagi na to, abyś siedziała 
prosto przy biurku, albo jeśli jesteś osobą praworęczną, to zacznij otwierać drzwi lewą ręką, albo 
za każdym razem gdy wejdziesz do klatki, zamiast jechać windą, wybieraj schody, albo zrezygnuj, 
jeśli to robisz, z przeglądania social mediów w trakcie przerwy śniadaniowej w pracy. Chodzi o to, 
abyś tą pracę nad zwiększaniem siły woli zaczęła od czegoś względnie łatwego. 


Wybierz coś z tej listy, którą widzisz na slajdzie lub sama określ jakąś inną czynność, która pasuje 
do Twojego życia, która wymaga od Ciebie  ciągłego przełamywania impulsu, bodźca… nie 
odkładaj tego na później, zrób to teraz. Zatrzymaj oglądanie tego nagrania i wybierz lub określ 
czynność,  nad którą zaczniesz pracować. Pamiętaj, że to ma być coś względnie prostego.


Mam nadzieję, że już wybrałaś to od czego rozpoczniesz pracę. 

Jeśli tak To gratuluję!  … 

Właśnie rozpoczęłaś własny program treningu silnej woli. 


Dlatego że wszystkie te czynności, o których przed chwilą mówiłam, mają jedną, wspólną cechę. 

Każda z nich zmusza Cię do zrobienia czegoś, czego wolisz nie robić. Zmusza Cię do tej 
wewnętrznej walki z chęcią poddania się, zrezygnowania lub po prostu nie zmieniania tego.




Jasne, na początku będzie ciężko. Mogę jednak obiecać z całkowitą pewnością, że z czasem 
będzie łatwiej, ponieważ zwiększy się Twoja siła woli. Twoja konsekwencja w działaniu. Kiedy tak 
się stanie, każdy aspekt Twojego życia może się zmienić na lepsze.


Dzięki  sile woli Twoje pragnienia i sukcesy mogą stać się rzeczywistością, a Twoje osiągnięcia 
przerosną Twoje najśmielsze oczekiwania. 


Zwiększaj więc swoją siłę woli. Pamiętaj tylko o jednym. Próba zastosowania od razu wszystkiego 
czego się w tym kursie dowiedziałaś, zakończy się porażką. 


Czy będzie łatwo i czy zmiana nastąpi z dnia na dzień? 


Nie, tego nie mogę Ci obiecać. Mogę Ci za to obiecać, że będzie warto. Warto podjąć wysiłek, bo 
korzyści są niewspółmierne do kosztów!


Cóż…. Doszłyśmy do końca kursu.

Chciałam Ci bardzo, bardzo, bardzo gorąco podziękować za tą wspólną drogę, którą przeszłyśmy 
przez wszystkie siedem części. Mam nadzieję, że te spotkania okazały się dla Ciebie bardzo 
wartościowe i bardzo przydatne. 

Generalnie życzę Ci, żeby zawsze Ci się chciało tak, jak kiedyś Ci się nie chciało. Żebyś osiągała 
swoje cele. Żebyś dotrzymywała swoich obietnic. Żebyś rozćwiczyła swoją siłę woli na maksa.

Mam nadzieję, że pozostajemy w kontakcie.

Jeżeli będziesz miała jakiekolwiek pytania dotyczące kursu to oczywiście zapraszam do kontaktu 
mailowego. A na koniec jeszcze raz dziękuję i życzę Ci wszystkiego dobrego w życiu.


Trzymaj się ciepło. Do zobaczenia. Do usłyszenia na innych spotkaniach, webinarach i 
szkoleniach. Cześć.


