


Znasz to uczucie, gdy pewnego dnia podejmujesz decyzję „Od dzi�

zaczynam zdrową dietę i włączam do codzienno�ci aktywno��

fizyczną!”? Ten moment, kiedy w ko�cu decydujesz się zadba� o siebie

kompleksowo i zrobi� dla siebie naprawdę dużo dobrego. Przepełnia Cię

duma i zadowolenie z siebie, przez pierwsze dni idzie Ci wspaniale.

Podążanie za wytycznymi sprawia Ci przyjemno�� i wszystko idzie

zgodnie z planem. Ale po pewnym czasie motywacja znika, a Ty

pojawiasz się na kanapie z paczką czips�w i spędzasz czas na

kanapie. Przecież decyzja, kt�rą podjęła�/podjąłe� kilka dni

temu, była tak dla Ciebie dobra! Mimo wszystko robisz co� zupełnie

innego, co nie przyniesie niczego dobrego dla Twojego zdrowia. 

Nagle zdajesz sobie sprawę, że kierują Tobą dwie osoby. Pierwsza, to

ta, kt�ra my�li racjonalnie, idzie pewnie po swoje, chce o siebie

dba� i troszczy� się o zdrowie. Druga to jej przeciwie�stwo.

Cechuje ją lenistwo, niedbalstwo i podejmowanie niekorzystnych

decyzji. Pod wpływem emocji bierzesz się za siebie, a po kilku dniach

po motywacji zostaje tylko wspomnienie. Co zrobi�, żeby codziennie by�

tą pierwszą osobą? Czy to możliwe, żeby zawsze by� w pełni

zaangażowanym w realizowanie swoich plan�w? 

Jedna czy dwie?



Tak, dobrze przeczytała�/e�. Nie można by� zmotywowanym

każdego dnia. Dlaczego? Bo motywacja to co�, co pojawia się pod

wpływem emocji. A emocje uderzają w nas jak fale. Potrafią by�

intensywne i uderza� nas, porywając w nurt dążenia do celu. Jednak

fale lubią też odchodzi� i zostawia� nas na brzegu bez żadnego zapału. 

Czy to oznacza, że ta beznadziejna sytuacja już do ko�ca życia

będzie powtarza� się regularnie? Teraz ma dla Ciebie dobrą

wiadomo�� — nie musi się tak dzia�. Kojarzysz biblijną opowie�� o

niestawianiu domu na piasku? Tę, kt�ra m�wi o tym, że gdy przyjdą

silne fale, Tw�j dom runie. To metafora emocji, kt�re potrafią

gwałtownie zmienia� nasze nastawienie. Z tej opowie�ci uczymy się też,

że najstabilniejszym gruntem, na kt�rym warto postawi� dom, jest

skała. Skała to metafora Ciebie. 

Nie, nie da się.



Tylko Ty podejmujesz odpowiedzialno�� za to, jak żyjesz, jakie decyzje

podejmujesz i w jakim kierunku poprowadzisz swoje zdrowie. Przecież

jeste� osobą racjonalną, odpowiedzialną i �wiadomą. Skąd to

wiem? Bo jeste� tu teraz i czytasz ten tekst. Jeste� absolutnie

kompetentna/y do tego, żeby podejmowa� decyzje i wywiązywa�

się z zada� i obowiązk�w.

No wła�nie, zadania i obowiązki — słowa klucze w tym materiale.

Potraktuj kroki do osiągnięcia wymarzonego efektu jako zadania, kt�re

musisz wykona�. My�lenie o nich w spos�b projektowy zmienia

perspektywę. Chodzenie na siłownie, trzymanie diety, dbanie o siebie

to Twoje obowiązki. Takie same, jakie wykonujesz na każdej

płaszczy�nie życia. 

Przesta� traktowa� dążenie do celu jako co�, co może się zdarzy�; co�,

na co nie masz wpływu i nie masz nad tym kontroli. Wyrzu� z głowy to

podej�cie, bo w żaden spos�b nie doprowadzi Cię ono do

upragnionego efektu. 

Zadania i obowiązki



Tam, gdzie są wątpliwo�ci, są też zachcianki. A od nich już bardzo blisko

do rezygnacji. Za to tam, gdzie są obowiązki, jest też ich sumienna

realizacja. Jak więc nie zawie�� samej/samego siebie i zrealizowa� sw�j

własny projekt? Jak wytrwa� w diecie dłużej niż kilka dni? Jak sprawi�,

żeby aktywno�� fizyczna stała się rutyną? Zacznij w ko�cu traktowa�

zamierzone cele jako co�, co musisz obowiązkowo wykona�. Daj

już spok�j marzeniom i bezsensownym oczekiwaniom wobec

wszystkiego, tylko nie wobec siebie. To od Ciebie zależy, czy

teraz zaczniesz działa� konkretnie. Robisz to przecież dla siebie,

więc sam/a musisz się tym zają�.

Wyznacz sobie konkretne obowiązki, kt�re będziesz konsekwentnie

realizowa� każdego kolejnego dnia. Nie ma ani jednego powodu, dla

kt�rego miałoby Ci się to nie uda�. Jeste� godną zaufania osobą,

kt�ra nie podejmuje błahych decyzji, a takie osoby ZAWSZE

doprowadzają sprawy do ko�ca. 

My�lisz, że ta technika jest banalna i trywialna? Jeżeli tak, to powiem Ci,

że ta technika wyciągnęła mnie z dna i kazała działa�. Poza tym Ty

znasz już tę technikę. Poznała�/e� ją, oglądając i/lub czytając Harry’ego

Pottera. Przenie�my się teraz do Hogwartu, żeby� mogł/a lepiej to

zrozumie�.

Obowiązki = realizacja



W finałowej scenie w ”Harrym Potterze i wię�niu Azkabanu” dochodzi

do wyjątkowej sytuacji. Harry cofa się w czasie, aby uratowa� czyje�

życia, a pod sam koniec sam trafia na brzeg jeziora. Ale nie znajduje się

tam przypadkiem. Na drugim brzegu dostrzega samego siebie i swojego

wujka chrzestnego Syriusza Blacka, atakowanych przez Dementor�w.

Nie wzbudza to w nim jednak wielkich emocji. Pamięta, że będąc w tej

sytuacji, nagle pojawił się bohater, kt�ry swoją potężną mocą

przywoływania patronusa, odpędził wrog�w. Jednak teraz sytuacja się

nie powtarza, a cudowna pomoc nie nadchodzi. Zdezorientowany i

bezradny Harry ogląda całą sytuację z dystansu, ale w ko�cu rozumie.

Nad brzegiem jeziora nie było nigdy żadnego niespodziewanego

bohatera. Teraz też nikt się nie pojawi.

Jedyną osobą, kt�ra może odwr�ci� bieg wydarze�, jest on sam.

Rzuca wtedy zaklęcie patronusa tak potężne, że zaskakuje

samego siebie, jednocze�nie ratując życie swoje i swojego wujka. 

Czego uczy nas Harry?



Dalej chcesz czeka� do ko�ca życia na co� lub kogo�, kto magicznie

zrealizuje Tw�j cel za Ciebie? Jestem przekonany, że nie. Tylko Ty

możesz uratowa� siebie przed losem, kt�rego dla siebie nie chcesz. Nikt

nie przyjdzie teraz do Twojego pokoju i nie wyciągnie Cię na trening,

kt�ry jak za sprawą czarodziejskiej r�żdżki, stanie się od teraz Twoją

rutyną. To Ty decydujesz. To Ty zdajesz sobie sprawę, że Twoja

codzienno�� Cię nie satysfakcjonuje. To Tobie jest w niej

niewygodnie i dlatego Ty masz to zmieni�. 

To nie jest motywacyjne gadanie. Co więcej, nie ma to nic wsp�lnego

z motywacją, bo już wiesz, że motywacja to emocje. A emocje są

niestabilne. Nie chcę Cię zmotywowa�. Chcę, żeby� dokonał/a

zmiany w sobie. Zmiany tak wielkiej i stabilnej jak skała z

przypowie�ci. 

Pewnie słyszysz w głowie głos „Nie dam rady, nie podołam, nie mam

tyle siły w sobie”. W tym momencie zagłusz ten głos, bo to on wmawia

Ci, że pokusy i nieobowiązkowo�� dopadną Cię w każdym momencie

życia. Nie masz pojęcia, ile jest w Tobie potencjału. Harry Potter

też nie sądził, że jest w stanie rzuci� zaklęcie tak potężne, że aż

ratujące życie dw�ch os�b. Ty musisz uratowa� tylko jedno życie.

Swoje. I jestem przekonany, że dasz radę. 

Czego chcesz od życia?



Czujesz niedosyt wiedzy? To bardzo dobrze, bo ruszam z trzecią edycją

kursu Skuteczna Keto Redukcja! Pierwsze dwie edycje zgromadził w

sumie ponad 400 os�b. Dzięki procesom i zmianie my�lenia, kt�re

wynie�li z kursu zyskały możliwo�� całkowitej zmiany swojego życia.

Czego możesz się spodziewa� w tej edycji? Poszerzyłem ją o kilka

aspekt�w, aby przynosiła jeszcze lepsze efekty u szerszego

grona zadowolonych os�b. Możesz liczy� na podniesienie poziomu

efektywno�ci diety ketogenicznej oraz zwiększenie pewno�ci siebie.

Poza obszerną wiedzą przekażę Ci r�wnież m�j autorski protok�ł, kt�ry

pom�gł mi osiągną� najlepsze w życiu efekty. Całkowitą nowo�cią jest

czę�� 3 kursu, gdzie przekazuję techniki, mające moc dania Ci siły woli

pokonywania trudno�ci, kt�re do tej pory sprawiały, że poddawałe�/a�

się na drodze do sukcesu w odchudzaniu. Motywacja Cię już więcej nie

opu�ci!

Jeżeli chcesz pozna� szczeg�ły tego kursu, zapraszam Cię na darmowy

wykład online [https://ketocentrum.com/tajemnice-odchudzania], kt�ry

będzie wstępem do tego, czego możesz spodziewa� się podczas kursu

Skuteczna Keto Redukcja. 

Prezent i dobra wiadomo��!


