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Cieszę się bardzo, że zdecydowałaś/eś się na zrobienie ćwiczenia związanego ze zwiększaniem 

samodyscypliny. Tak jak opowiadałam w podcaście – to, co myślisz o sobie, ogromnie wpływa na to, 

co Ci się udaje. A w samodyscyplinie chodzi o to, aby udawały nam się działania, do których sami się 

zmuszamy ;-)  

Podstawą tego ćwiczenia jest wykorzystanie metody zmiany przekonań do wzmacniania Twojej 

efektywności w samodyscyplinie.  

Poniżej prowadzę Cię krok po kroku przez to ćwiczenie. Zajmujemy się w nim szczególnie tym 

obszarem, gdzie - aby osiągnąć swój cel - musisz wykazać się samodyscypliną; robić coś regularnie, 

bez względu na to czy Ci się chce czy nie. 

Krok 1 

Określ cel, który chcesz osiągnąć, do którego wdrażasz działania wymagające samodyscypliny. 

Przykład:  zmienić pracę na dużo lepszą, a - co z tym związane - podnieść swój poziom języka 

angielskiego 

................................................................................................................................................................... 

Krok 2 

Określ jedno główne działanie, jakie musisz wykonywać, aby ten cel osiągnąć.   

Przykład:  codziennie uczyć się 10 nowych słówek z języka angielskiego 

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................  

Krok 3 

Znajdź 3 przykłady osób, którym systematyczna realizacja działań, które Ty musisz stosować, 

przychodzi łatwiej. W tym kroku możesz wybrać osoby, które znasz albo możesz sobie wyobrazić 

komu - Twoim zdaniem - to może przyjść łatwiej. Chodzi o to, abyś zastanowił/a się nad tym, co ta 

osoba musi myśleć o sobie, aby realizacja tego zadania przychodziła jej dużo prościej.  

Przykład: 

1. Mam zdolność do języków, uczenie się ich przychodzi mi łatwo. 

2. Jestem podróżnikiem, a język angielski to moja podstawa, muszę go znać. 

3. Mam duży potencjał w sobie i aby go wykorzystać, jednym z elementów mojej kariery jest 

praca przez jakiś czas w innym kraju. Muszę do tego znać angielski. 

Zauważ, że w identyfikacji tego, co ta osoba myśli o sobie, jest klucz do tego, aby regularne uczenie 

się 10 słówek z angielskiego nie było przymusem, lecz faktem oczywistym. „Uczę się angielskiego bo 

liczę, że kiedyś mi to pomoże zmienić pracę na lepszą”. „Ja mam w sobie tak ogromny potencjał, że 

będę pracować na stażach zagranicznych i potrzebny mi do tego język angielski”. 
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A teraz poszukaj swoich 3 przykładów: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Z powyższych trzech przykładów wybierz sobie jeden, który jest Ci najbliższy; w który jest Ci 

najłatwiej uwierzyć. I przez kolejne 21 dni zapraszam Cię do zabawy. 

Zabawy w teatr. 

Zabawy z samym sobą. 

Przez kolejne 21 dni udawaj, że Ty właśnie tak myślisz. Udawaj, że Ty jesteś taką osobą. Nawet jeżeli 

wydaje Ci się to sztuczne - i tak się w to baw.  

Tak myśl, tak się zachowuj. 

I tak działaj. 

Podstawowa zasada z budowaniem nowych przekonań to „fake it ‘till you make it”, czyli udawaj tak 

długo, aż się takim staniesz.  

 

 


