
Poranne Nawyki - Zadania  
 

1. Co od dawna chcesz zrobić, ale odkładasz to przez brak czasu? ( Może chciałbyś 
czytać książki, wrócić do formy, otworzyć własny biznes, zdobyć jakieś nowe 
umiejętności, robić kawę swojej partnerce/partnerowi zanim wstanie?) Wypisz sobie 
wszystkie pomysły.  

2. Czy zauważyłeś, że gdy pójdziesz szybciej spać i wcześniej wstaniesz to masz 
więcej energii a dzień wydaje się dłuższy? Ustal sobie docelową godzinę wstawania i 
co 2-3 dni wstawaj o 15 minut wcześniej aż osiągniesz docelową porę. Po kilku 
tygodniach Twój organizm tak bardzo się do tego przyzwyczai, że sam budzik będzie 
już zbędny i będziesz budzić się pełnym energii! 

3. Czy zdrowie jest dla Ciebie ważne? Wiele osób stosuje różnego rodzaju drogie 
suplementy i kuracje. Już wiele razy udowodniono, że szklanka ciepłej wody z 
cytryna z rana to jedna z lepszych metod dbania o ciało. Min. picie wody z cytryną 
rano powoduje, że w naszym organizmie nie namnażają się niepotrzebne bakterie, 
pomaga w produkcji soków trawiennych, pomaga utrzymać odpowiednie PH w 
organizmie, pomaga wypłukać toksyny i nawodnić organizm. Na cały tydzień 
potrzebujesz 3,5 cytryny po pół na każdy dzień :)  

4. Czy chciałbyś uchronić się od stresu w ciągu dnia, który pojawia się od natłoku 
zadań i braku kontroli nad listą zadań? Przygotuj sobie notes, lub jakąś aplikację typu 
Todoist i zacznij planować swoje zadania i ustawiać priorytety. Jak będziesz mieć 
gorszy dzień, to część zadań możesz przesunąć na dzień następny, lub pomiędzy 
zadaniami wybrać się na regeneracyjną drzemkę. 

5. Często czujesz, że spada Ci poziom energii w ciągu dnia? U mnie znakomicie 
sprawdziło się znaczne ograniczenie spożycia mięsa i unikanie łączenia go z dużą 
ilością węglowodanów. Do tego jeszcze zawsze znajduję czas na drzemkę. Właśnie 
zorientowałem się, że ostatnią kawę piłem 2 tygodnie temu we Włoszech z moją 
partnerką. Nieźle!  

6. Czy zauważyłeś/aś, że to jak się ubierasz ma bardzo duże znaczenie dla Twojego 
samopoczucia? Nie mówię, że musisz codziennie chodzić pod krawatem lub 
spódnicy, ale wybieranie ubrań w ulubionych kolorach, dbanie o porządne 
wyprasowanie i ogólny stan garderoby to nic wymagającego, a wnosi w życie wiele 
dobrego. Ja zawsze rano nakładam koszulę i jeansy, bo to daje mi dużą swobodę. 
Gdy chcę nagrać jakieś wideo lub wyskoczyć na spotkanie to nie muszę się 
szykować i tracić czasu.  

7. Co jesz na śniadanie? Wypisz sobie ostatnie 7-10 swoich śniadań. Czy to jedzenie 
jest dla Ciebie dobre? Ja najczęściej na śniadanie jem owoce, muesli z jogurtem i 
owocami, a czasem  jajecznicę z dodatkami. Kiedyś lubiłem słone śniadania, ale we 
włoszech przyzwyczaiłem się do jedzenia na słodko. Co w sumie jest całkiem 
przyjemnym nawykiem, zwłaszcza gdy to słodkie śniadanie jest zdrowe i pożywne. 
Następne pytanie to… kiedy jesz śniadanie? Zauważyłem u siebie, że jak piję wodę z 
cytryną to odczuwam potrzebę jedzenia o wiele później. Trochę o tym czytałem i 
zdaje się to całkiem zdrowy nawyk. Rano wątroba oddaje nadmiar zgromadzonej 
energii i dostarczanie nowej jest obciążające dla organizmu. Wiem, że większość 
ekspertów od zdrowego jedzenia mówi, że śniadanie trzeba jeść wcześniej, ale mi 
najlepiej służy jak zjadam je około 3-4h po wstaniu z łóżka. Zobacz u siebie jak Tobie 



jest najwygodniej. Notuj swoje obserwacje aby móc ocenić co dla Ciebie jest dobre a 
co nie.  

8. Stosuj to, co wypracowujesz. Miej dużo dyscypliny. Na początku może się to 
wydawać trudne i nawet smutne, ale docelowo daje potężną moc :)  


