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Dedykacja 
 

Ta elektroniczna książka (ebook), a bardziej poradnik  jest dedykowany 

WSZYSTKIM tym, którzy zmagają się  z problemami braku podstawowej wiedzy związanej 

z Rozwojem Osobistym. Nikt, kto wcześniej tego nie przeżył nie wiem, jak smakuje 

Zwycięstwo nad Sobą. Pragnę żebyś Ty mógł / mogła tego DOŚWIADCZYĆ!!! 

Od momentu, gdy zaczniesz stosować zawarte w książce propozycje związane z 

Rozwojem Osobistym w różnych jego aspektach – zobaczysz dużą ZMIANĘ!!! Wystarczy, 

że co niektóre zaczniesz wykorzystywać w praktyce, a zobaczysz tego POZYTYWNE efekty. 

Nie obiecuję Tobie, że będzie łatwo je przyswoić, bo nie będzie!!! Wszystko zależy od 

Twojego nastawienia i chęci przebudowy Swojego Życia. Dlatego jeżeli jesteś gotów, to nie 

czekaj na nic TYLKO zacznij działać i zmieniać Siebie.  

Wszystko cokolwiek zrobisz jest w Twoich rękach, więc do dzieła!!! 

Ciśnij na Maxa!!! 
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Wstęp 
 

Moja zmiana myślenia na Swój temat oraz chęć działania, poszukiwania doprowadziły 

mnie do miejsca, w którym dzisiaj jestem. Dzięki temu mogę się z Tobą podzielić moim 

osobistym doświadczeniem teoretycznym nabytym, dzięki różnym szkoleniom i 

przeczytanym książkom. Oczywiście teoria została pociągnięta dalej w stronę praktyki, bo 

bez niej nie było by żadnego pozytywnego efektu. Gdybym dużo wcześniej rozpoczął 

poszukiwania Rozwoju Swojego życia, to dziś był bym o wiele dalej. Jednak to, że dysponuję  

narzędziami, dzięki którym codziennie jestem o krok od finiszu sprawia, że jeszcze bardziej i 

mocniej cisnę do przodu. Patrząc wstecz, jakie miałem kiedyś zasoby w postaci wiedzy, 

nawyków, programowania pokoleniowego, to aż się chce płakać. Długo poszukiwałem 

różnych sposobów, metod na zmianę Swojego dotychczasowego Życia. Dziś wiem bardzo 

dużo, ale jeszcze więcej przede mną, co mnie bardzo cieszy i Motywuje do większego i 

cięższego wysiłku. Nie wierzę osobiście w przypadki i jestem pewny, że w miarę Swojego 

Rozwoju każdy z Nas natrafia na nowe możliwości i miejsca, które podświadomie szuka. 

Twoja Osoba jest tu najlepszym tego przykładem, że szukasz sposobów, aby pewne rzeczy u 

Siebie zmieniać, zmodyfikować i rozwinąć. Nie jesteś tu PRZYPADKOWO, ale po to, żeby 

skorzystać z możliwości, jakie się za chwile Tobie pokażą!!! Zapamięaj jedną bardzo istotną 

rzecz, a mianowicie, gdy już rozpoczniesz Swoją zmianę, to Nie Zatrzymuj się mimo 

przeszkód, niepowodzeń! Wracaj do możliwości, jakie daje Tobie ta książka elektroniczna. 

Zmiany zobaczysz już po krótkim czasie stosowania poniższych technik.  

Wiele Osób, które znam rozpoczęły, ale nie dokończyły rozwijać Siebie, ponieważ 

zabrakło im Motywacji, Systematyczności i WIELKIEGO Pragnienia zmiany Siebie na 

LEPSZE. Jedną z moich wizytówek jest hasło Ciśnij na Maxa! Ono codziennie mi pomaga 

w tym, żeby mimo trudności i oporów robić wszystko, jak najlepiej i najmocniej, z całych sił 

oraz zdolności.  

W poniższych rozdziałach będziesz mieć podane odnośniki (linki) do różnych stron, 

także moich, z których korzystaj. Pomogą one Tobie w uzupełnieniu wiedzy oraz 

zmotywowaniu Ciebie i daniu kopniaka, gdy będzie taka potrzeba!  

To co Ciśniemy na Maxa od dzisiaj RAZEM? Wierzę, że nie poddasz się i będziesz 

systematycznie dążyć do perfekcji, do której zmierzasz. 

Co za chwilę otrzymasz ode mnie? Konkretne przetestowane i przerobione przeze 

mnie różne techniki, które działają w różnych dziedzinach Życia prywatnego, jak i 
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zawodowego. Motywacja pozwoli Tobie jeszcze bardziej wchłaniać wiedzę i czerpać z 

Rozwoju, który jest nieograniczony w zasoby. Fitness Mózgu pokaże Ci, jak WIELKI i 

NIEPOJĘTY masz mięsień w Twojej głowie ;-) Nie wiem, czy zdajesz Sobie z tego sprawę, 

że jest to BEZCENNY Skarb, który powinieneś / powinnaś systematycnie Rozwijać. Wiele 

Osób już na STARCIE polegnie, podda się, ponieważ nie ma w Sobie wyrobionej 

Systematycznej Pracy nad Sobą. Sposoby na wyrobienie jej również znajdziesz w tej książce, 

wystarczy tylko je zgłębić i wdrożyć w życie. Jak odnaleźć Swoją Pasję, Możliwości, które 

drzemią w Tobie? Jest trochę sposobów, żeby to zrobić. Kilka z nich opisałem poniżej w 

konkretnym rozdziale. Stres często powoduje, że nie potrafimy nic zrobić, o niczym dobrym 

pomyśleć. Dlatego pracę nad nim, jak sobie z nim radzić również pokazałem. Nawyki, które 

wpaja nam się od dzieciństwa, a tak na prawdę tylko przekazuje z pokolenia na pokolenie, to 

w dużym procencie KATASTROFA. Moje doświadczenie życiowe mówi mi, że gdybym 

całe życie miał na nich bazować, to niczego dobrego bym nie osiągnął ( bynajmniej na 

dłuższą metę). Pod koniec ebooka możesz sprawdzić, że tak na prawdę Ja istnieję, żyję i cały 

czas się Rozwijam i mam się dobrze ;-) Pokazuję tam Tobie niektóre miejsca, w jakich 

działam, a o których przed rokiem 2012 NIGDY bym nie pomyślał, ponieważ bym się bardzo 

bał i nie wierzył w Siebie! A jednak można, nawet powiem trzeba Rozwijać Swój 

POTENCJAŁ. Gdy tego nie czynimy, to tak, jak mięsień on zanika, ginie.  

Czas na rozpoczęcie działania i wcielenie w Życie tego wszystkiego, co Tobie brakuje, 

nad czym musisz zacząć pracować i zmieniać. Pamiętaj, Ja osobiście też to przechodziłem i 

powiem więcej, mimo trudu WARTO!!! Gdybym miał raz jeszcze rozpocząć wszystko od 

nowa, to bym to ZROBIŁ bez wahania. A Ty jesteś GOTOWA / GOTOWY? Podejmij 

Wyzwanie... Zapraszam Ciebie OSOBIŚCIE.  
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Rozdział I 

ĆWICZENIA MOTYWACYJNE 
 

 

 

 

 

Motywacja jest motorem napędowym do Działania i Rozwijania Siebie. Dzięki niej 

mamy SIŁY do codziennych zmagań z różnego rodzaju przeciwnościami, na które 

napotykamy codziennie. Bez niej było by nam ciężko się Rozwijać. Pojawiają się takie dni, że 

nic nam się nie chce, nic nas nie może zmotywować. Dlatego tak ważne jest, żeby korzystać z 

Motywacji, jako NARZĘDZIA do Działania i Rozwijania Swoich Umiejętności.  

Poniżej przedstawiam Wam kilka sposobów na Motywację. Jest ich oczywiście dużo więcej, 

jednak te, które wymieniłem poniżej dobrze wpłynęły i nadal wpływają na Mnie samego.  

 

Zapisuj na kartce papieru lub na komputerze Twoje NAJLEPSZE Cechy,  „rzeczy”, w 

których jesteś NAJLEPSZY / NAJLEPSZA. Zaglądaj do nich codziennie i lub w 

momentach kryzysowych i utrwalaj w Sobie, to przekonanie wypisane na karkach 

papieru lub komputera.  

Twój Mózg za jakiś Czas przyjmie do Siebie to przekonanie, że jesteś taki / taka, jak 

opis tych kartek odnośnie Ciebie. Z jednej strony PRZEKONASZ ( UWIERZYSZ w 

Siebie) się do tego, co zostało wypisane, że tak na prawdę jest, ponieważ są to 

Pozytywne aspekty Twojego życia wypisane na tej karteczce. Po drugie zmieniasz 

Programowanie Swojego Mózgu, który do tej pory funkcjonował negatywnie w 

stosunku do Twojej Osoby.  
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Techniczna strona tego ćwiczenia, to zrób Sobie miejsce, gdzie będziesz mógł / mogła 

takie karteczki przechowywać. Czy będzie to, zamknięta szuflada,, czy tzw. Kuferek 

Pełen Wartości Twojej, czy karta worda w komputerze – nie ma znaczenia. Ważne, 

żeby było to miejsce, do którego Ty masz dostęp w każdej możliwej chwili.  

Twórcą tego sposobu z Kuferkiem jest Pani Halina, której jestem OSOBIŚCIE 

wdzięczny za Podstawy Rozwoju Duchowego i Osobistego.  

 

Wykonaj Zdjęcia Siebie, danego zadania, które zamierzasz ROZPOCZĄĆ. Następnie 

Zrób Zdjęcia po Wykonaniu danego Tematu. Zobaczysz w Sobie i na Zdjęciach 

różnicę przede wszystkim Ciebie z przed, jak i po zakończonym ZADANIU. Twoja 

pewność Siebie, Wartość w Twoich Oczach WZROŚNIE diametralnie. Przeanalizuj 

Sobie krok, po kroku, jak było z Tobą przed wykonaniem danego Zadania, a jak jest 

po wykonaniu. Jaką różnicę widzisz? Czy namacalnie widzisz ją?  

 

 

LISTA Rzeczy, które CHCĘ zdobyć, osiągnąć w Swoim Życiu. ( Lista lub Grafika 

albo nagranie).  Pierwszym punktem tej listy, czy grafiki jest wypisanie wszystkich 

Twoich Osiągnięć, czytanie ich oraz oglądanie lub odsłuchiwanie codziennie. Drugi 

punkt, to rozpisanie poszczególnych rzeczy ( max 2-3 na początek) na etapy i 

wykonywanie ich systematycznie, aż się osiągnie zamierzony rezultat.  

 

Moja LISTA SUKCESÓW ( systematycznie je wypisywać na kartce od najmniejszych 

i najstarszych, jakie pamiętam, do Najnowszych i Największych – CZYTAĆ 

Codziennie). Dzięki utrwalaniu Sobie w głowie zdobytych SUKCESÓW Twój Mózg 

przyswoi je Sobie i zacznie akceptować ( jeżeli do tej pory nie akceptował), jako 

dokonane, zdobyte, jako coś co jest Twoje, już ukończone. Pozwól na to Sobie, aby 

codziennie ją czytać, niech Mózg się przyzwyczaja do niej i odbiera, jako Swoją. Po 

pewnym Czasie „ przyzwyczai się” do niej i będzie ją odbierał bardzo naturalnie, bez 

stresu, który Ty przeżywasz czytając ją i nie dowierzając.   

 

Ciśniesz na Maxa? Wykonaj na kartce Oś Czasu i zaznacz na niej dane w punkcie „A” 

i w punkcie „B”. Punkt „A” – oś pozioma ( Czas),  punkt „B” oś pionowa (dana rzecz 

do wykonania). Wykonaj taką Oś Czasu na tydzień, miesiąc, pół roku, rok. Sprawdzaj 

raz na tydzień WYNIKI tej Osi Czasu  stosunku do Twoich działań konkretnych. 

http://drogakupelnizycia.pl/
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Pamiętaj, że przy jej wykonywnu WYRABIASZ w  Sobie nawyk Systematyczności w 

Działaniu.   

 

Zrób coś NIEMOŻLIWEGO: To sprawi w Twojej głowie, że będziesz przekonany, że 

nie ma dla Ciebie w życiu Rzeczy NIEMOŻLIWYCH!!! O Czym codziennie Myślisz, 

czego się boisz? Co już dawno chciałeś / chciałaś ZROBIĆ, ale strach miał wieksze 

Oczy niż Ty?! Zrob mały KROK w tym kierunku i stopniowo wykonaj to ZADANIE. 

Zobaczysz, że możesz tego dokonać, bo strach, który Ciebie paraliżuje jest w Tobie. 

Strach objawia się przede wszystkim dlatego, bo tego, czego CHCEMY Dokonać po 

prostu nie znamy.  

Małe, ale systematyczne kroczki wykonuj w określonym przez Siebie przedziale 

czasowym. Weryfikuj je np. pod koniec każdego dnia, tygodnia,miesiąca, pół rocza, 

roku. Statystyki sa potrzebne do tego, aby zobaczyć naocznie POSTĘP, który Ty 

wykonujesz i do czego DOCHODZISZ.  

 

Wprowadź Rytuał do Swojego Życia codziennego: Oglądaj codziennie Motywujące 

Filmy. Niech będzie to część Twojego dnia. U Mnie jest to poranek, kiedy po 

ćwiczeniach zabieram się do śniadania i oglądam Motywujące filmy. W internecie jest 

tego mnóstwo, wszystko zależy, Kto Ciebie inspiruje, z jakiej branży. A może jest to 

Osoba, która nie ma nic wspólnego z Twoją Dziedziną Życia, Rozwoju. Nie ważne, 

ważne, żeby codziennie Ciebie Motywowała.  

 

Remanent Roczny – stwórz na koniec roku lub na samym początku WSZYSTKIE 

konkretne Rzeczy, które chcesz zrobić w danym roku. Ta LISTA ma Ci codziennie 

przypominać o ważnych dla Ciebie rzeczach do wykonania, a na koniec roku do 

sprawdzenia, czy i ile udało Ci się wykonać. Z jeszcze jednej strony będzie, to dla 

Ciebie Motywator, gdy spojrzyj na LISTĘ wykonanych Twoich Zamierzeń.  

 

Nagradzaj Siebie za wykonanie danego, zamierzonego ZADANIA. Nie ważne, czy 

jest to duże, czy małe ZADANIE. Ważne, że je wykonujesz, a następnie się 

nagradzasz. W ten sposób wyrobisz w Sobie NAWYK Nagradzania Siebie, co 

spowoduje, że Twoje ego Wzrośnie, a Ty w Swoich oczach staniesz się 

CENNIEJSZY i WARTOŚCIOWSZY.  

 



< Ciśnij na Maxa. WSZYSTKO jest w Twojej głowie. Zacznij nad nią PRACOWAĆ!!! > 

Copyright by Wojciech Maćkowski 
 

„Przelewaj” na kartkę papieru wirtualnego bądź zwykłego Swoje Marzenia za pomocą 

obrazów. Codziennie zaglądaj do nich, niech one Ciebie Motywują i NAPĘDZAJĄ na 

cały dzień. Fajnie by było, żebyś takie ćwiczenie stosował / stosowała Sobie na 

rozpoczęcie dnia o stałej porze ( ja to ćwiczenie wykorzystuję rano). Oczywiście samo 

ćwiczenie wpatrywania się w obrazki będzie działało na krótką chwilę. Ważne jest, 

żeby dorzucić do tego konkretne działania rozpisane w punktach. Przykłady 

zastosowania ćwiczeń podaję na moim blogu tutaj.    

 

 

Szkolenia i jeszcze raz Szkolenia. Podstawa każdego Rozwoju Osobistego jest czynny 

udział w szkoleniach, które w danej dziedzinie życia przybliżają Ciebie do osiągnięcia 

danego rezultatu. Sam udział w szkoleniu nic Ci nie pomoże, jeżeli nie będziesz po 

danym szkoleniu wdrażał tej wiedzy do Swojego Rozwoju. Sztuczna pompka ze 

szkolenia może nią pozostać, chwilowy power energetyczny również jeżeli tylko na 

tym poprzestaniesz. Zanim się obejrzysz Twoja Motywacja spadnie niemal do 0. 

Dlatego tak ważne jest, żeby po wartościowym szkoleniu darmową lub nawet płatną 

wiedzę zacząć Cisnąć na Maxa!!!   

 

Skąd masz wiedzieć u Kogo brać udział w szkoleniach? Jest kilka wariantów. Zawsze 

możesz skorzystać z wiedzy osób znanych, ale w tym przypadku weź pod uwagę to, 

że dużo zapłacisz za nazwisko Osobi prowadzącej. Nie uważaj, żeby taka Osoba była 

przereklamowana, tylko nazwisko jej jest po prostu „drogie”. ;-) Jeżeli już szukasz 

Kogoś u kogo możesz sie uczyć, to sprawdź podstawowe rzeczy związane z nią: czy 

ma bloga, facebooka ( po prostu czy jest Ona TRANSPARENTNA), czy możesz z 

Jego ? Jej darmowej wiedzy skorzystać, jakie ma referencje, czy w ogóle ma ;-) ( na 

stronie Dobry Coach  może się reklamuje i ma opinie na Swój temat.) Jest to jedno z 

miejsc, gdzie można znaleźć opinie o tej Osobie. Oczywiście nie jest to w 100% 

powiedziane, że jeżeli tam nie będzie, to znaczy, że  jest Coachem do dupy. Jest to po 

prostu jedno z możliwych miejsc, aby pokazać Siebie i Swoją transparentność.  

 

Wiedza, wiedza... Kolejną możliwością jest darmowa wiedza, którą możesz Sam / 

Sama zdobyć na różnych portalach, blogach, kanałach YouTube. Jest jej niesamowicie 

MNÓSTWO!!! Dodatkową wiedzę, jak wchodziłem na Wyższe Poziomy znajdziesz 

na moim blogu w tym oto dziale ;-) Natomiast na moim kanale YouTube ( a mam ich 

http://zycietopasjanamaxa.pl/category/od-o-do-milionera/
https://youtu.be/GZL8zoFa96I?list=PLW60s3zMN-r9Ho3d3v2B_ipD0cr23h2Gd
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=936067113163336&set=a.177197392383649.24489.100002801688192&type=3
http://dobrycoach.pl/
http://zycietopasjanamaxa.pl/od-o-do-milionera/twoje-poczatki/
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dwa ;-) ) znajdziesz filmy Motywacyjne oraz stricte związane z Marketingiem, 

Biznesami Online.  

 

Książki Motywacyjne są jednym z licznych SPOSOBÓW na Motywację. Książki w 

Moim Rozwoju Osobistym odegrały bardzo ważną rolę. To między innymi dzięki 

NIM rozpocząłem Swoja Podróż w ZMIANACH w swoim Życiu, któ®e dzieją się po 

dzień dzisiejszy. I nie mówię tego, że dzięki nim Moje Życie stało się łatwiejsze i 

lżejsze. Mówię o tym, że w Moim MYŚLENIU, Działaniu dokonały się znaczące 

zmiany, co sprawiło, że wiele rzeczy i sytuacji dziś rozumiem inaczej. NA moim 

kanale tutaj możesz posłuchać o kilku książkach między innymi Andrzeja, 

Kiyosakiego, czy T. Harva Ekera. Na moim blogu również znajdziesz klika 

propozycji, między innymi książek, od których ja ROZPOCZYNAŁEM Swoją 

ZMIANĘ w Życiu. W dziale Od 0 do Milionera pkt 2 masz podane kilka pozycji, 

które WARTO Przeczytać!  Jest ich oczywiście o wiele, więcej, a apetyt na książki 

sam przyjdzie w miarę Twojego Rozwoju i Wzrastania.   

 

Pamiętaj, jak dziś końcówka roku 2012 i podjęcie decyzji, że MUSZĘ coś ze Swoim 

Życiem zrobić. Zacznę sie zmieniać albo będę się cofał i po prostu sam Siebie zatracę. 

I dzięki Ćwiczeniom Fizycznym Wszystko zaczęło się zmieniać. Po malutku, 

codziennie, systematycznie ( oczywiście były dni wahania, zwątpienia, upadania), 

coraz lepiej i więcej wykorzystywałem Ćwiczenia Fizyczne do zmiany Swojej 

postury, wagi, ale przede wszystkim cierpliwości i systematycznej pracy nad Sobą. 

Te ćwiczenia fizyczne przełożyły sie również na inne dzieidziny Mojego Życia i 

Rozwoju. Dlaczego? Ano dlatego, że zobaczyłem, że mogę i jestem w stanie 

DOKONAĆ można by powiedzieć NIEMOŻLIWEGO, a jednak możliwego!!! To 

dało mi dodatkowego Motywatora do Działania i jeszcze wytrwalszej pracy nad Sobą. 

Pomijam juz fakt, że nie było Mnie stać na siłownię, czy inne sporty... Ćwiczyłem 

pompki, brzuszki oraz biegi. Sporty darmowe nie wymagające dużego wkładu 

finansowego (oprócz jakiś butów i spodenek), jednak wymagające WYTRWAŁOŚCI, 

Systematyczności i samozaparcia!! Dziś, jak piszę ten poradnik moja od 2012 roku 5 

lat i nadal ćwiczę i korzystam ze sportu. Mamy końcówkę marca 2017 roku i wiem, że 

Rozwój Osobisty musi iść w parze między innymi ze sportem. Dlatego jeśli 

rozpoczynasz przygodę w Swoim Życiu z Rozwojem, to MUSISZ wziąć pod uwagę 

sport. Jest to jedna z dziedzin, której nie możesz ZANIEDBAĆ, ponieważ wszystko 

https://www.youtube.com/channel/UCxVqpDBzlQfEchXuTwSvrgw
https://www.youtube.com/channel/UCiDlDdrABONh2ruOy5QMfgw
https://youtu.be/3FLulo4oeGA?list=PL6whfwF5u6cILG1lPdV7y-xlXvzMdpWSx
https://youtu.be/AbbPAYcRK2g?list=PL6whfwF5u6cILG1lPdV7y-xlXvzMdpWSx
http://zycietopasjanamaxa.pl/od-o-do-milionera/twoje-poczatki/
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jest ze Soba POWIĄZANE. Jeżeli jedna dziedzina będzie kuleć, to i inne nie będą się 

dobrze Rozwijać.  

 

Mentor, Nauczyciel, Coach może być dla Ciebie kolejnym sposobem na Motywację. Z 

jednej strony będzie Ciebie uczyć rzeczy, których sama ta Osoba dokonała, a z drugiej 

strony będzie Ciebie rozliczać i pilnować do dalszego i konkretnego Rozwoju według 

ściśle określonego planu.  Każdy z Nas powinien mieć Swojego Mentora, który by 

Nas prowadził, pomagał i chcąc nie chcąc Rozwijał. Jeżeli trzeba będzie taka Osoba 

da Nam POWERA, a jeżeli trzeba da OPIEPRZ.  

  

Wypisz na kartce papieru Osoby, które za coś podziwiasz ( może być ich więcej), 

które są dla Ciebie AUTORYTETEM w jakiejś dziedzinie życia, do której Ty dążysz. 

Następnie wypisz na kartce papieru Osoby, które wręcz możesz za jakąś ich cechę nie 

LUBIĆ, nie podziwiać. I tak samo przy Osobach, które podziwiasz, jak i nie, wypisz  

ich cechy! Teraz jeżeli będziesz chciał / chciała stać się Osobą podobną do tej 

podziwianej, to zacznij te dobre cechy u Siebie wdrażać do życia, natomiast te złe 

eliminować. To ćwiczenie było ważne, natomiast jeszcze ważniejsze w tym ćwiczeniu 

było to, czy WYKONAŁEŚ / WYKONAŁAŚ te ćwiczenie, jak o to prosiłem. 

Najważniejszą CECHĄ Ludzi Sukcesu jest Wykonywanie Zadań, które można od razu 

zrobić, nie patrząc na wymówki!!! Działanie, Systematyka, a nie zastanawianie się, 

czy warto, a po co to mi, itd. są KLUCZEM do Sukcesu!!! 
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Rozdział II: 

ĆWICZENIA NA FITNESS MÓZGU 
 

 

 

 

Największy i chyba nadal najbardziej niedoceniony mięsień w organiźmie człowieka, 

jakim jest Mózg. To dzięki NIEMU możemu Siebie Rozwijać, Zmieniać i dostrzegać nowe 

MOŻLIWOŚCI, które on Nam daje. Jak każdy mięsień, który nie jest ćwiczony wiotczeje i 

przestaje funkcjonować do tego, do czego został stworzony. Przez brak ćwiczeń człowiek 

zaczyna chorować na różnego typu choroby choćby alzheimer, systematyczne oglądanie tv  

( choroba cywilizacyjna). Warto to przemyśleć i może zacząć nad NIM pracować, bo dzięki 

NIEMU możemy bardzo dużo Przebudować w naszym życiu. Wystarczy tylko CHCIEĆ, a 

reszta sama przyjdzie.  

Jeżeli to, co powyżej napisałem przekonało Ciebie do przemiany życia, to zapraszam do 

poniższych ćwiczeń, które możesz wykorzystać do Rozwoju Swojego najważniejszego 

mięśnia, jakim jest Mózg. Zapraszam!     

 

„Uszczypnij – Zakoduj” , to metoda, sposób na zakodowanie w Sobie tego, co 

CHCESZ zapamiętać. Możesz to zrobić WYKORZYSTUJĄC wiele miejsc u Siebie 

na ciele ;-) – tak na Swoim ciele. Już Ci mówię o co chodzi... Trzymasz się za brodę ( 

jeżeli masz ;-) lub za inną część ciała np. ucho) i pociągasz za nią. W tym momencie 

wyobrażasz sobie to, co chcesz wyobrazić w najdrobniejszych SZCZEGÓŁACH. 

Podaję Tobie przykład – Jednym z Moich MARZEŃ, CELÓW jest podróżowanie. 

Wyobrażam Sobie wyjazd do Barcelony, wsiadam do samolotu w trzecim rzędzie 

zaraz po prawej stronie koło okna. Widze jak inne Osoby wsiadają, usadowiają się na 
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Swoich miejscach. Stewardessy dwoją sie i troją, odpowiadają na pytania podróżnych, 

następnie tłumaczą zasady bezpieczeństwa podczas lotu samolotem. Wylot, lecicie w 

końcu... Po godzinach lądujesz na lotnisku w Barcelonie. Odpinasz pasy, zbliżasz się 

do drzwi... a tam widoki zapierające dech w piersiach: słońce gorące, temperatura + 30 

Stopni Celcjusza. Dojeżdżasz do wymarzonego hotelu na Costa Brava... Plaża, 

muzyka, gorące klimaty, Ludzie, imprezy do białego rana. Pocczuj ten zapach,smak 

wody bardzo słonej w morzu... Poczuj klimat imprez w klubach nad plażą... Bawisz 

się do samiutkiego rana... Drinki, kobiety, mężczyźni... A potem mecz Barcelony na 

stadionie Camp Nou...itd., itd. Musisz wczuć się w samą podróż, poczuć ją, wdychać 

te same powietrze, jak byś tam był / była. Trzymając się za tą brodę bądź ucho starasz 

sie wczuć w tą podróż od momentu startu, aż do momentu zakończenia podróży...I tak 

kilkakrotnie powtarzasz cały „zabieg” z kodowaniem, aż do momentu, gdy chwytając 

się za przysłowiowa brodę momentalnie przypomnisz Sobie o Twojej podróży.  

Wykonaj to ćwiczenie z różnymi miejscami na ciele oraz nowymi Twoimi Celami, 

Marzeniami. Koduj je i wspominaj Sobie w momentach, gdy jest Ci źle, gdy wszystko 

traci sens... Zobaczysz nagłą zmianę w Twojej głowie oraz  WZROST Motywacji do 

Działania i Życia.  

 

Ćwiczenia na koncentrację polega na tym, żeby się skoncentrować na danej rzeczy w 

przeciągu 10 sekund ( np. na kubku). W tym konkretnym momencie nie możemy się 

koncentrować na żadnej innej rzeczy. Jeżeli nasze myśli „zboczą z toru”, to cały 

proces rozpoczynamy raz jeszcze od nowa. To ćwiczene polega na tym, by wyrobić w 

Sobie koncentrację. Jeżeli uda Nam się w ciągu 10 sekund wyrobić taką koncentrację, 

to możemy pokusić sie o 15 sekund, 20 sekund... 

Drzewko jest jedną z metod zapamiętywania szczegółowych informacji, których 

musimy nauczyć się na pamięć.  

Główne Zasady Tworzenia Drzewka:  

- wykorzystywanie kolorów 

- kojarzenie SŁOWNE 

- Fakty związane z danym zagadnieniem 

- Obrazy związane z daną rzeczą, oraz z czym nam się ona KOJARZY 

- Tło Drzewka związane z czymś przyjemnym 
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Poniżej przedstawiam przykład: 

 

 

Metoda „Znam Ciebie”, to łączenie ZNANYCH Postaci z Wyrazami, Rzeczami, 

których mamy się nauczyć na PAMIĘĆ! Łączymy je RAZEM nadając im  krótką 

historyjkę. Dla Osób chętnych zapraszam na darmowe krótkie szkolenie z 

możliwością WYKORZYSTANIA Efektywnych Metod Nauczania.   

Kolejny sposób według Mnie bardzo praktyczny i łatwy, to tak zwane Mapy 

Kartograficzne. Ja Tobie przedstawię moją Mapę stworzona pod moje POTRZEBY. 

Pokazuję na niej, czym się zajmuję poprzez zdjęcia. JA na Mapie „ w Centrum 

Uwagi” jako GŁÓWNA POSTAĆ mojego Biznesu, jakim jest Nauczanie Innych na 

rózne sposoby: ebooki, Facebook, Blogi, Kanały YouTube, Instagram, Grupę 

Zamkniętą na Facebooku. Ty Sam / Sama musisz taką Mapę Kartograficzną  stworzyć 

pod Swoje Potrzeby. Poniżej przedstawiam Tobie Moją przykładową Mapę:  

 

https://youtu.be/OKjEmv96rYI
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Nie powiem nic nowego, jeżeli wspomnę o starej Metodzie, którą jest Czytanie 

książek!!! Jest to stara jak świat Metoda, ale bardzo skuteczna, ponieważ powoduje to, 

że ćwiczymy nasz mięsień odpowiedzialny za Myślenie i Działanie. To tak, jak byś 

ćwiczył mięśnie na siłowni. Jeżeli ich w ogóle nie ćwiczysz, to za jakiś czas zaczną Ci 

się one psuć. Znasz powiedzenie, że mięśień nie używany obumiera? Tyczy się to 

również naszego NAJWAŻNIEJSZEGO Mięśnia zwanego Mózgiem. Jeżeli nie jest on 

WYKORZYSTYWANY, to starzeje się, obumiera... W miarę, gdy Twój Mózg 

ćwiczysz, to widzisz ZMIANĘ w działaniu, myśleniu, rozwoju. Wszystko tak na 

prawdę ROZPOCZYNA się i KOŃCZY na MÓZGU, ponieważ jest to Twoje miejsce 

DOWODZENIA.   

Powtarzaj Sobie na pamięć Twoje ulubione cytaty. Umieść je w miejscu, gdzie często 

jesteś i możesz na nie zerkać.  Za jakiś czas nie musząc się uczyć ich na pamięć, same 

Tobie wejdą do głowy. Oprócz samego tekstu zobaczysz, że zapamiętasz czcionkę, 

wielkość kartek, gdzie one wiszą, w jakiej kolejności... A to wszystko dzięki 

WIZUALIZACJI!!!  

Wizualizuj Sobie Swoje Marzenia poprzez umieszczanie GŁÓWNEGO Obrazka w 

miejscu CENTRALNYM, dodając do niego inne zdjęcia, które Ciebie do tego 

GŁÓWNEGO Marzenia Doprowadzą! Stwórz Swoisty obraz ze zdjęć z 

CENTRALNYM w środku. Oglądaj codziennie Twoje Marzenie ( obraz) wyobrażając 
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dokładnie Sobie, jak je zdobywasz poprzez pośrednie rzeczy ( inne obrazki wokół tego 

głównego).    

Podróżowanie oprócz tego, że samo w sobie jest nieziemskim przeżyciem, to potrafi z 

Ciebie WYDOBYĆ rzeczy, które dotąd nie wyszły na jaw... Przykładowo lecisz 

samolotem lub płyniesz statkiem i dostrzegasz rzeczy tak oczywiste, a które dotąd nie 

wpadły Tobie do głowy.  

Kombinowanie PRZECIWNOŚCI pobudza do kreatywnego Myślenia i Działania. 

Łączenie pomysłów „ A” i „ –A” coś co było, jest już stworzone i działa, z czymś 

nowym, co może przynieść jakiś ogromny SUKCES w jakiejś dziedzinie życia.  

Odliczanie polega na tym, żeby w ciągu „10 sekund” ( odliczając od 1 do 10 – u mniej 

więcej 1 sekunda na początku musi mieć 5 sekund) o każdą „sekundę” zapamiętywać 

daną ilość wyrazów tworząc do tego kojarzenie. Podaje konkretny przykład: W 

myślach odliczamy 1 sekundę i łączymy ją w myślach, jako obraz „1” z wyrazem do 

zapamiętania bądź pewną istotną sprawą robiąc KONKRETNE Kojarzenie: „ 1 skacze 

po moim kalendarzu, gdzie zapisuję niezbędne informację ( rzecz do zapamiętania – 

KALENDARZ), w pewnym momencie wpada ona w głąb kartek niby do morza i 

zaczyna się topić”. Staraj się puścić wodze fantazji do tego typu zapamiętywania i 

kojarzenia, ponieważ nasz Mózg bardzo lubi zapamiętywać dzięki konkretnym 

sposobom. Jakie to sposoby? Cofnij strony do góry i przejrzyj DARMOWY 

MATERIAŁ na temat Efektywnych Metod Nauczania.  
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Rozdział III: 

ĆWICZENIA NA SYSTEMATYCZNOŚĆ 
 

  

 

 
 

 

Systematyczna praca nad Sobą zmienia wszystko!!! Jeżeli do tej pory miałeś / aś z tym 

problemy, to po wdrożeniu konkretnych poniższych ćwiczeń zobaczysz, jak dużo zmieni się 

w Twoim życiu. Nieustanne wdrażanie do życia postawionych Sobie konkretnych zadań 

sprawi, że odmienisz Siebie i będziesz miał / ła WPŁYW na inne Osoby. Do dzieła!!! 

 

Kalendarz ( zwykły papierowy, Google elektroniczny), to najlepsze NARZĘDZIE 

pod słońcem do Wyrobienia w Sobie SYSTEMATYCZNOŚCI w każdej dziedzinie. 

Dzięki niemu możesz ZAPLANOWAĆ  Sobie wszystko oraz Rozliczać Siebie z 

przeprowadzonych konkretnych punktów. Nie ważne jaką wersję wybierzesz ( ja 

używam obu), ważne żebyś to NARZĘDZIE zaczął / zaczęła Wykorzystywać w 

codziennym dniu i planowaniu wszystkiego. Systematyczne używanie kalendarza 

wyrobi w Tobie NAWYK niezbędny, dzięki któremu nie umkną Tobie żadne ważne 

SPRAWY!!  

Przypomnienia w komórce, to kolejny SPOSÓB na wyrobienie w Sobie Nawyku 

Systematyczności, a z drugiej strony zapamiętywanie danej rzeczy. Nawet jeśli nie 

jesteś w stanie zapamiętać danej rzeczy, to po jakimś czasie dzięki 

PRZYPOMNIENION w komórce w Twojej głowie „urodzi się” miejsce na tą 

konkretną zapisaną rzecz w telefonie. Wypróbuj to ćwiczenie i ustaw Sobie na 

przykład daną sprawę na 1 tydzień. Po tym czasie sprawdź, czy utrwaliła się w Tobie 

ta dana informacja. Jeżeli nie, to powtórz to ćwiczenie na kolejny tydzień i tak do 
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skutku. Z własnego doświadczenia wiem, że po danym czasie, gdy przychodzi 

powiadomienie ja już WIEM, co to konkretnie jest!!! Mój Mózg ma juz wyrobiony 

NAWYK do tego konkretnego Zadania. I tak, jak już mam go wyrobionego ( Nawyk), 

to wyrabiam kolejny... 

Wypisz na kartce i powieś w WIDOCZNYM dla Ciebie miejscu dane Przypomnienie. 

Dobrze by było, żeby zawierało ono również jakiś SYMBOL przypominający o danej 

rzeczy, która jest wypisana na kartce. Symbol ten powinien kojarzyć Ci się z tym 

konkretnym ZADANIEM. Jak wchodzisz do pokoju, to od razu Twoje oczy widzą 

kartkę i w głowie od razu robi się Przypomnienie oraz Utrwalenie danego Zadania.  

Przypomnienie Głosowe w telefonie komórkowym na DYKTAFONIE, to kolejna 

możliwość zastosowania „przypominajki”. Wszystko zależy od tego, jaka wersja 

Prypomnienia jest dla Ciebie najbardziej korzystna. Każda wymieniona powyżej jest 

równie wartościowa, kwestia dopasowania jej do Siebie i Swoich preferencji.  

Pobudka Rano – Jeśli masz jakiś CEL, który powoduje, że MUSISZ rano wstać, to jest 

to Dobry Motywator, że to zrobić!!! Ustaw ten CEL w WIDOCZNYM miejscu dla 

Ciebie, jak się budzisz, patrz na niego, niech ten CEL da Tobie Siły, Powera i dużego 

KOPA do rozpoczęcia działania w tym kierunku.   Druga możliwość jeśli chodzi o 

ranne wstawanie, to ZARAZ po dzwonku telefonu bez żadnego zastanawiania się po 

prostu usiądź na łóżku lub od razu wstań. Idź się umyć, zrób swoje rytuały poranne i 

rozpocznij kolejny dzień. Nie patrz na to, że jest Ci ciężko wstać, bo będzie ( 

bynajmniej na początku), ZRÓB TO i tyle. Za jakiś czas wejdzie Ci w krew ten nawyk 

porannego wstawania i będziesz, to robić odruchowo. 

Grupa Wsprcia jest z z jednej strony Motywacją do Działania, jak również „ batem” 

na prace SYSTEMATYCZNĄ i Wytrwałą. Zbierz sobie kilka osób lub nawet jedną 

taką, którą będzie Ciebie Systematycznie sprawdzać ( Twoje zamierzone CELE) i 

rozliczać. Możecie się wspólnie rozliczać z postanowień Waszych. Fajnie by było 

również, żeby zawrzeć między Wami Wszystkimi taką UMOWĘ, na podstawie której 

możecie podejmować między Wami sposoby rozliczania Wszystkich.  

Ćwiczenia fizyczne również w tym dziale są dobrym sposobem na to, by wyrobić w 

Sobie SYSTEMATYCZNĄ pracę. Ja Swoją przygodę w Rozwoju rozpoczynałem 

właśnie między innymi od ćwiczeń fizycznych, dzięki którym zacząłem wyrabiać w 

Sobie SYSTEMATYCZNOŚĆ.  
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Intuicja w podejmowaniu decyzji, to kolejny sposób na to, żeby zacząć stawiać 

konkretne kroki. Nawet jeżeli w 100% nie jesteś zdecydowany / zdecydowana, co 

zrobić, ale czujesz, że był by to dobry krok, to ZRÓB TO.    

Inne ćwiczenie, jakie proponuje Jacek Wiśniowski, a ktore możesz wykorzystać do 

tego, żeby zacząć „coś robić” ze Sobą, to zdać się na los. O co mi w tym 

chodzi...Jeżeli masz do wyboru jakieś 2 opcje, które są podobne do siebie, to 

WYBIERZ tą opcję,  która da Tobie jak najwięcej pozytywnych wspomnień.   

NIGDY nie podejmuj jakichkolwiek Decyzji, jak jesteś głodny / głodna, bo jak we 

krwi jest mało glukozy. Podjęta Decyzja w tym momencie może być mniej trafna!  

Plan Działania – rozpisz sobie na dany, określony czas ( może to być dzień, tydzień, 

miesiąc) konkretny plan, w którym będziesz zaznaczał wykonaną daną rzecz.  

Rozpisujesz same konkrety związane z głównym tematem, następnie wypisujesz to, co 

jest potrzebne do wykonania danego przedsięwzięcia oraz w danym dniu zaznaczasz, 

czy wykonałeś / aś poszczególne etapy projektu. Z jednej strony jesteś zobowiązany / 

na do WYKONANIA na każdy dzień / tydzień / miesiąc konkretnej pracy, a z drugiej 

strony uczysz się SYSTEMATYCZNOŚCI nad Sobą, swoim chrakterem. 

Przykładowy plan możesz podejrzeć tutaj.  

Przykład, który niedawno usłyszałem jest bardzo prosty i praktyczny. Jeżeli 

potrzebujesz o danym czasie coś zrobić np. poćwiczyć ( systematyczność działania).  

Włączasz sobie o konkretnej godzinie budzik w telefonie, który ma swój niespotykany 

dźwięk, inny niż gdyby ktoś do Ciebie dzwonił. W momencie, gdy odezwie się 

komórka, to Ty wiesz, że masz do WYKONANIA pewną rzecz. Gdy wdrożysz ją do 

swojego harmonogramu, to wejdzie Ci ona w nawyk. Z kolejnymi rzeczami postąpisz 

podobnie.    

Jeśli podejmowałeś / podejmowałaś dużo decyji w ostatnim czasie, to Twój Mózg 

będzie zmęczony na 100%. Dlatego odpocznij przed podjęciem kolejnej decyzji. 

Jeśli chodzi o podejmowanie Decyzji, to w momencie, gdy zaczniesz je regularnie 

podejmować, to momentalnie znajdziesz się na Wyższym Poziomie, ponieważ 

będziesz już nauczony / nauczona REGULARNOŚCI w podejmowaniu Decyzji. 

Praktyka i jeszcze raz Praktyka!!! 

 

 

 

 

http://zycietopasjanamaxa.pl/wp-content/uploads/2017/05/Plan-Działania.pdf
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Rozdział IV: 

ĆWICZENIA NA ODNALEZIENIE Swoich Pasji 
 

 

 

 
 

 

 

Przez dłuższy czas mojego życia nie wiedziałem, co chce w życiu robić, Kim chcę 

być. Serce jednak zawsze mi podpowiadało, że jestem Nauczycielem. Choć już nie w szkole, 

to nadal z Pasją i Poświęceniem uczę inne Osoby. Dlatego jeżeli nadal masz tego typu 

PrObLeM, to skorzystaj z poniższych propozycji oDnAlEzIeNiA Swoich Pasji, Zdolności. 

Być może narzędzia, które Tobie oferuję pokażą Tobie, że to, co nosisz w Swoim sercu od 

dawna jest tym, Kim jesteś z Powołania. Nie warto być kimś, kim się nie jest, bo wtedy 

człowiek jest NIESZCZĘŚLIWY. A po co?   

Ćwiczenie z Trumną. Wyobraź Sobie, że jesteś na łożu śmierci... ( spróbuj Sobie to 

wyobrazić, że umierasz, nic już nie możesz zrobić) Najgorsze jest to, że NIC nie 

zrobiłeś / aś w tym kierunku, żeby OSIĄGNĄĆ, choć Spróbować zdobyć to:... ( co by 

to było, o czym zawsze marzyłeś / marzyłaś?) 

TEST Osobowości. Jak napiszesz do Mnie na maila podanego na moim blogu, to 

wyślę Tobie TEST Temperamentów Osobowości, dzięki któremu będziesz mógł / 

mogła sprawdzić Swoją Osobowość, następnie Swoje Mocne i Słabe strony.   

 

Anioł: Przychodzi do Ciebie Anioł i mówi Tobie, że MOŻESZ OTRZYMAĆ od 

NIEGO jedną Pasje, Możliwość, Umiejętność, dzięki której będziesz ZARABIAŁ / 

ZARABIAŁA MILION zł? Co by to było? Co byś chciał / chciała otrzymać? 

Wykonaj Sobie to ćwiczenie bardzo dokładnie i na serio, zobacz co w umyśle i sercu 

Twoim chodzi. Czy jest coś, o czym cały Czas Marzyłaś / Marzyłeś, a czego nie 

http://zycietopasjanamaxa.pl/kontakt/
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ZROBIŁEŚ, bo...? Może jest w końcu na to Czas i Miejsce, bo za niedługo będzie za 

późno?  

 

Poszukiwanie Swoich Możliwości poprzez sprawdzanie różnych Zawodów w 

praktyce może być dla Ciebie z jednej strony bardzo PRZYDATNE, bo sam / sama 

doświadczysz tego, a z drugiej zaś strony wykluczysz te zawody, które kompletnie nie 

są dla Ciebie. Wiem, że w dzisiejszych Czasach tak od pstryknięcia palcami nie da się 

skakać z kwiatka na kwiatek, więc możesz tego dokonać w sposób teoretyczny, w 

swoim umyśle. Sprawdź zawody, w których widzisz Siebie, a może od razu po prostu 

wyklucz te, które na samą myśl sprawiają u Ciebie zawrót głowy.  

 

Myśli Dnia: 

a) Co Ci przychodzi do głowy, co byś mógł robić w momencie, gdy zadaje się Tobie 

to PYTANIE? 

b) Co Ci przychodzi do głowy, co byś mógł / mogła robić, gdy zadaje CI się te 

pytanie, i TY wiesz, że to coś TY potrafisz ROBIĆ? 

c)  Gdybyście mi powiedzieli, że zatęsknię za..., to  WYŚMIAŁ bym Was ;-)  

d) Śmiali się ze Mnie, gdy robiłem to..., a jak zobaczyli WYNIKI, to im szczeny 

opadły.  

e) Gdybym to chciał...., to bym to miał...  

 

Zadaj Sobie te pytani i sprawdź, co Tobie one dają za ODPOWIEDZI? Być może w 

nich od lat kryją się Twoje MOŻLIWOŚCI, Pragnienia co?  
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Rozdział V: 

ĆWICZENIA NA PRZEZWYCIĘŻENIE STRESU 
 

 

 
 

Stres może Nas niszczyć lub budować, jeżeli potrafimy go rozpoznać. Możemy go 

wykorzystać do dobrych CELÓW. Jeden warunek, nie możemy ciągle Działać pod wpływem 

jego, bo Nas zrujnuje i doprowadzi do powanych chorób. Dzięki konkretnym ćwiczeniom 

można nauczyć się z nim walczyć, ograniczyć jego działanie. Poniżej przedstawiam kilka 

możliwości walki z nim.     

Zaprezentuję Tobie teraz kilka ćwiczeń,które możesz WYKORZYSTAĆ do 

zmniejszenia u Ciebie stresu. Oczywiście nie trzeba wszystkich ćwiczeń stosować, 

tylko te wybrane pod Siebie i najlepsze według Ciebie. No to zaczynamy... 

Wdech powietrza nosem, przytrzymanie powietrza, jak najdłużej i powolne 

wypuszczanie go buzią leciutko, jak byśmy naszym powietrzem popychali piórko ( 

potwórzyć kilkakrotnie). Zobacz, jakie zmiany się dokonały? Jeżeli zaczniesz ziewać 

po tym ćwiczeniu, to tylko dobrze świadczy... Sprawdź po jego wykonaniu, czy nadal 

jesteś tak bardzo zestresowany / zestresowana. Jezeli tak, to POWTÓRZ to 

ćwiczenie...   

Wyłączenie wszystkich zbędnych urządzeń  (tv, Komórka, miejsce spokojne, ciche) – 

wdychanie powietrza i powolne wypuszczanie jego, w myślach wyobrażamy Sobie, że 

jesteśmy w jakimś dla Nas Pozytywnym Miejscu.  

Na dobre samopoczucie, na zmniejszenie stresu i złego nastroju bardzo ważne jest 

odżywianie - ryby, warzywa, przejrzałe banany  ( brązowe plamki na dojrzałych 

bananach – powodują uodpornienie organizmu, jak również chroni przed rakiem) , 

mniej mięsa, wyjścia na słońce ( witamina D), spacery na świeżym powietrzu. 
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Bieganie, Ćwiczenia Fizyczne, jak wiesz są genialnym SPSOBEM na to, żeby pozbyć 

się stresu. Relaks, możliwość oderwania się od stresujących sytuacji, miejsc jest 

sposobem na to, żeby pozbyć się go na długo. Oczywiście sa sytuacje, gdzie nie 

można Sobie pozwolić na tego typu ćwiczenia. Dlatego możesz skorzystać z innych 

tutaj wymienionych PROPOZYCJI. Jednak jeżeli jesteś w stanie skorzystać z nich, to 

ZRÓB TO!!!  

Oderwij się Myślami od sytuacji Stresowych – to ćwiczenie polecam bardzo dla 

każdego, ponieważ można je wykorzystać w każdym miejscu, porze, dniu w ciągu 

roku. Na czym ono polega? Jeżeli dopada Ciebie stres, nie miła sytuacja osobista, jakiś 

hejt z czyjejś strony, to „wejdź” do Swojej pamięci i odtwórz WYDARZENIE, które 

miało na Ciebie bardzo istotny Pozytywny WPŁYW lub WYOBRAŹ Sobie taką 

Sytuację, Zdarzenie, o której Marzysz. Przenieś się w myślach do tych 

POZYTYWNYCH Wydarzeń, Miejsc, gdzie czujesz się Potrzebny / Potrzebna, gdzie 

jesteś DOCENIANA / DOCENIANY. Zobaczysz, że jak tylko skorzystasz z tego 

ćwiczenia, to momentalnie się odstresujesz!!!  

Ćwiczenie z Grupy na Rozwój Mózgu „Uszczypnij – Zakoduj” można również 

wykorzystać do odstresowania Siebie poprzez zapomnienie o danej przykrej sytuacji, a 

skupienie się na czymś pięknym, co Nas Rozwija, daje Nam Siły i Motywacji  do 

Działania. Jeżeli zaciekawi Ciebie to konkretne ćwiczenie, to wróć do 

MATERIAŁÓW związanych z Rozwojem Mózgu. Ćwiczenia z tamtego działu są 

uniwersalne, można je wykorzystać również do odstresowania się.  
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Rozdział VI: 

ĆWICZENIA NA ZMIANĘ NAWYKÓW 

 

 

 
 

Mało doceniany i rozpoznawalny intruz w naszym życiu, który potrafi za zupełną 

darmochę, cichaczem zadomowić się na długie lata w naszym mieszkaniu ( czytaj w głowie).   

Im dłużej w nim przebywa, tym ciężej tego pasożyta wytępić. Miałem z nim problem przez 

długie lata... Jednak można to zrobić. Na pczątku nie jest to łatwe, ale warto, bo wtedy 

wszystko się zmienia. Nasza perspektywa życia, działania staje się zupelnie inna. 

Dostrzegamy wiele innych wspaniałych możliwości, do których byśmy NIGDY nie doszli, 

gdyby nie zmiana NAWYKÓW. To co, jesteś GOTÓW / GOTOWA? To ciśniemy!!!  

Wypisz na kartce ze nawyki. Na początku zajmij się jednym tym, który według Ciebie 

źle na Ciebie w danym momencie wpływa. Zastanów się, co wywołuje ten nawyk ( 

przyczyny dlaczego tak robię, skąd się u Mnie on bierze, kiedy on się uaktywnia, po 

czym konkretnym...?). W momencie, gdy znajdziesz tą przyczynę, to znajdź 

zastępstwo za ten zły Nawyk. Przykład: gdy chcesz zjeść coś słodkiego, to wypisz 

Sobie,  czym mogę to objadanie się słodkim ZASTĄPIĆ? Zastąp jedzenie słodkiego  

na przykład marchewkami. USTAW Sobie taki nawyk na conajmniej 30 dni, aż 

wejdzieTobie on w krew. Fajnie jest również, żeby w tym momencie Sobie powtarzać, 

że to jest tylko 30 dni – oszukać mózg. Fajnie też jest w tym momencie powiedzieć 

znajomym, że mam takie postanowienie. W momencie wyłamania się z niego, Ktoś 

może ze znajomych Mnie zobaczyć lub Ja sam mogę Sobie uzmysłowić, że mam 

takie, a takie postanowienie i wtedy się powstrzymam przed zerwaniem Mojego 

POSTANOWIENIA.  I tak kolejno Rozprawiaj się z innymi nieporządanymi 

Nawykami.  
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Gdy atakuje Ciebie zły nawyk, to zacznij z nim od razu walczyć!!! Miej przygotowane 

w zanadrzu dobry nawyk, który możesz zaraz, jak zły zaatakuje ZASTĄPIĆ go 

dobrym! Za każdym razem, gdy będzie Ciebie taki nawyk atakował, to POCIŚNIJ go 

pozytywnym Nawykiem. Walcz z nim tyle razy, aż ten pozytywny będzie miał na 

Ciebie większy wpływ.   

Zakoduj Sobie dobre Nawyki.  Bądź tak mocno przygotowany, że w momencie, gdy 

zaatakuje będziesz miał już zakodowane i gotowe do użycia dobre nawyki. Wystarczy 

tylko, że po nie sięgniesz i ich użyjesz. Jak masz je zakodować? Wróć do Ćwiczeń na 

Rozwój Mózgu ( ćwiczenie 1).  

Stosowanie dobrych nawyków 1 fazie, to conajmniej 6 tygodni systematycznej pracy 

nad nimi. Tak na prawdę, aby one weszły porządnie w krew i samoczynnie się 

odpaliły, to potrzebujemy conajmniej 6 miesięcy, żeby dobrze zaczęły funkcjonować 

w Nas!    

Mozolne ćwiczenie dobrych nawyków już samo w sobie zamieni negatywne w 

pozytywne. Dzięki tej pracy zaczniesz automatycznie korzystać z nowo wyrobionych 

nawyków. Dlatego dzień w dzień ćwicz je i pozwól na to, żeby same w Tobie się 

utrwaliły. Jedyne, co musisz zrobić, to Systematycznie wdrażać je do swojego życia.      

Zmiana myślenia negatywnego na pozytywne dzięki prostemu i skutecznemu 

ćwiczeniu. Gdy łapiesz się na tym, że myślisz o czymś negatywnie ( np. pieniądze), to 

w miejscu, gdzie TERAZ się znajdujesz ZACZYNASZ Myśleć Pozytywnie przez 

określony Czas do momentu, aż ona nie zniknie z Twojej głowy. I tak za każdym 

razem, gdy przyjdzie do Ciebie taka zła myśl, to TY natychmiast zmieniasz ją w Myśl 

POZYTYWNĄ.  
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Rozdział VII: 

PRAKTYKA Ciśnięcia na Maxa CZYNI MISTRZA! 

 

 

 
 

Przed rokiem 2012 nie wiedziałem, co będę robił, jak będę żył, jaka jest moja 

Pasja. Pod koniec roku poznałem Moja Pasję, Moje możliwości, silne, jak i słabe 

strony. Od tej pory bardzo wiele się zmieniło. Przedstawię TERAZ Tobie rzeczy, które 

UDAŁO mi się stworzyć i samego Siebie ZAINSPIROWAĆ do jeszcze lepszego i 

mocniejszego Rozwoju. Wiem, że TY też Możesz tego DOKONAĆ! Musisz tylko 

CHCIEĆ i Cisnąć na Maxa Swój Rozwój, Swoje Możliwości.  

Blogi. 

 

Zanim powstała aktualna wersja bloga motywacyjnego www.zycietopasjanamaxa.pl , 

to były jeszcze 2 wersje próbne, które działały na internecie ok 2 lat. Nie wazne, że 

tamtych już nie ma. Dzięki temu, że próbowałem działać na tamtych wersjach, to  

mam duże doświadczenie, jak  obsługiwać aktualnego bloga. Dzięki temu powstał 

drugi blog związany z marketingiem oraz możliwościami zarobkowymi online, w 

których działam. Na blogu tym tutaj znajdziesz wiele ciekawych artykułów oraz 

nowinek marketingowych, jak również dużo gratisów dla osób, które wejdą i 

skorzystają z możliwości tego bloga. ;-)  

Jedno wiem, że gdybym nie Uwierzył w Siebie, w Swoje możliwości, mozolną pracę 

nad nimi, ale także nieustępliwość i systematyczną pracę, to nie był bym w tym 

miejscu, gdzie dziś jestem.  Wytrwałość i „parcie na szkło” popłaca.  

 

 

http://www.zycietopasjanamaxa.pl/
http://www.biznesinternetowydlamniejwtajemniczonych.net.pl/
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Ebooki. 

 

Dużo trudniejszym wyzwaniem dla mnie jeśli chodzi o techniczne rzeczy, wytrwałość, 

było napisanie ebooków. Najpierw powstał pierwszy, który nie ujrzał do dnia 

dzisiejszego światła dziennego. Natomiast nauczył mnie wielu niezbędnych rzeczy, 

które są potrzebne do stworzenia książki elektronicznej.   

Następnie powstał kolejny, który możesz otrzymać za darmo, po zapisaniu się na 

moim blogu motywacyjnym na listę mailingową (newsletter). Przy okazji klikając w 

PREZENT dla Ciebie również otrzymasz coś wartościowego. Co? Sprawdź, kliknij, 

zobacz i zabierz dla Siebie!  

Trzeci ebook otrzymasz za drobną opłatą w tym dziale. Wszystkie napisane przeze 

mnie książki elektroniczne są wynikiem zdobytego doświadczenia, długotrwałej pracy 

nad Sobą oraz wydanych pieniędzy na Rozwój Osobisty.  

Kanały YouTube. 

 

Ta dopiero dziedzina rozwoju była dla Mnie MEGA Wyzwaniem. Nie potrafiłem 

nagrywać Siebie, nie wspominając o tym, że wstydziłem sieSwojego wyglądu i głosu 

przed kamerą. Pokazać Siebie publicznie? Nie no coś Ty!!! NIGDY!!! A jednak... i to 

się udało przezwyciężyć. Zajęło mi to mnóstwo czasu, bardzo dużo nauki w obsłudze 

programów do tworzenia nagrać. Obsługa całego sprzętu związanego z nagrywaniem, 

konwertowaniem, tłumieniem głosu, efektami specjalnymi, itp. Rzeczami. No i w tym 

przypadku również nie było „ale mi sie nie uda”, tylko trzeba było Cisnąć na Maxa z 

całych sił!!! Nie powiem, że nie użyłem w tym czasie strasznie dużo języka 

łacińskiego. Mimo całego trudu było WARTO! Sprawdź sobie Moje filmy, jeżeli 

uznasz, że przydadzą się Tobie do czegoś, do Twojego Rozwoju, to bedzie mi bardzo 

miło, jeżeli natomiast nie, to trudno ;-) Tak, czy inaczej znajdziesz 2 wersje filmów, 

powyżej filmy motywacyjne, a tutaj z praktycznymi sposobami związanymi ze 

zdobywaniem umiejętności do Efektywnej i Systematycznej pracy nad Sobą. 

Umieszczone są tam również filmy instruktażowe do Programów Online, dzięki 

którym można nieźle zarobić.     

Efektywne przyswajania wiedzy jest numerem 1 w dzisiejszym świecie jeśli chodzi 

o szybkie REZULTATY. Zdobyta i zastosowana wiedza pomoże Tobie osiagnąć w 

szybszym tempie to, co sobie założyłeś / założyłaś. Można ją wykorzystać do 

prowadzenia biznesów, nauki języków, szybkiego czytania, zgłębiania 

http://zycietopasjanamaxa.pl/fitnessuj-swoj-mozg/znam-ciebie/
http://zycietopasjanamaxa.pl/sprzedaz/
https://www.youtube.com/channel/UCxVqpDBzlQfEchXuTwSvrgw
https://www.youtube.com/channel/UCiDlDdrABONh2ruOy5QMfgw
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skomplikowanej wiedzy. O tym możesz posłuchać i obejrzeć darmowy kurs w tym 

miejscu.  

Szkolenia.  

 

Najgorszą rzeczą jest nie robienie NICZEGO!!! Dlatego polecam Tobie, aby się 

szkolić, bo dzięki temu wzrastamy, rozwijamy się. Jest wiele szkoleń, dzięki którym 

Twoje Życie zmieni się, ale pamiętaj jedno, nic bez ofiary i wysiłku nie wyjdzie!!! 

Nie piszę Tobie tego po to, żebyś kupował Moje szkolenia ( chociaż możesz czemu 

nie ;-) ), ale po to, aby przede wszystkim Twoja mentalność, myślenie ZMIENIŁO 

SIĘ. Bez tego nie uda Ci się dojść NIGDZIE daleko!!! Jeśli chodzi o szkolenia, to dla 

Mnie osobiście ważne są następujące kategorie: Motywacja ( chyba każdemu się 

przyda), ponieważ nasze życie, to sinusoida. Raz jest lepiej, a raz gorzej z naszą 

Motywacją do działania. Marketing jest niezbędny do promocji Siebie, swoich 

produktów. Możesz je mieć najlepsze, natomiast jeśli nikt Ciebie nie zauważy, nie 

pozna, to nie sprzedaż ich! Bez Marketingu jesteś z ręką w d...e ;-) Sprzedaż 

produktów od tego zależy Twoja, jak i Moja PRZYSZŁOŚĆ. Dlatego nie uczyć się 

sprzedaży, to jak by nie mieć konta rachunkowego w banku dla Swojej firmy. 

Rachunkowość, księgowość jest również niezbędna w prowadzeniu Swojej firmy. 

Dlatego i tu trzeba się uczyć i rozwijać. Jednak dla Wszystkich tych, dla których 

Rozwój Osobisty, Nauka jest przyjemnością, to kolejna dziedzina rozwoju będzie 

tylko zaszczytem. Moje „koniki”w działalności, to Fitness Mózgu, Systematyczna 

Praca, Motywacja, Marketing, Branding Osobisty ( budowanie Marki osobistej), 

Zarabianie w Programach Online...  

Jeśli POTRZEBUJESZ w tych dziedzinach Pomocy, to odezwij się do Mnie. Coś 

poradzimy na to...  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://wojciechmakowski.getleads.pl/efektywnemetody-2/
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ZAKOŃCZENIE 
 

To już koniec tego poradnika. Mam nadzieję, że zawarte w nim narzędzia, pomoce 

sprawią, że Twoje Życie osobiste i zawodowe zacznie pozytywnie się zmieniać. Pamiętaj, że 

nie wystarczy o nich przeczytać, ale zastosowanie ich w praktyce spowoduje zmiany, na które 

liczysz. Dlatego nie ma na co czekać, tylko „trzeba brać się do roboty” i zmieniać Swoje 

życie,  jak i innych. Powodzenia trzymam kciuki za Ciebie!!!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


