
Motywacja i siła woli kluczem realizacji 

planów treningowych



Nasz mózg rozwija się etapami, gdzie nieustannie walczą dwa systemy

pierwotny i prymitywny. Ten pierwszy niestety dla nas dochodzi do głosu

częściej niż byśmy tego chcieli, a ten drugi dojrzały i racjonalny nie działa tak

często jak byśmy tego chcieli. To tak jakby walka pomiędzy chęcią pójścia na

siłownię lub Jogging, a chęcią poleżenia przed telewizorem. Żeby zderzyć się

z tymi etapami ewolucji najpierw trzeba dojść do porozumienia ze swoim

mózgiem, a ściślej mówiąc z jego niepodlegającą świadomym decyzjom

częścią, którą nazywamy mózgiem gadzim (to on powstał jako pierwszy).

WSZYSTKO PRZEZ EWOLUCJĘ



Mózg gadzi - jest to część mózgu, która reguluje podstawowo czynności życiowe i

jest w dużym stopniu niezależna od świadomości i poza jej kontrolą.

Odpowiada za budowanie nawyków (czyli najczęściej na zastępowaniu złych

nawyków dobrymi).

Odpowiada za motywację i zarządzanie czasem, a jest częścią mózgu będącą

poza kontrolą świadomości.

Posiada cały zestaw związków chemicznych i sposobów ich wykorzystania, żeby

unicestwić nawet najlepszy plan, związany np. z porannymi ćwiczeniami

usprawiedliwiając się np. bólem głowy, zmęczeniem, rozstrojem żołądka lub

sennością. Dlatego warto pracować nad wzmacnianiem świadomości takiego

sposobu działania tej części naszego mózgu i powolutku zmuszać go do

kooperacji (chwytania nawyków).

WSZYSTKO PRZEZ EWOLUCJĘ



Pod mózgiem gadzim znajduje się układ limbiczny, znany tez jako mózg ssaczy.

Ta część mózgu reguluje m. in. reakcje emocjonalne i jest odpowiedzialna za

uczenie się i pamięć długotrwałą. Jego częścią jest ciało migdałowate, które

„lubi” to co jest znane i bezpieczne, a gdy uzna bodziec za nieprzyjemny,

kiedy musisz zrobić coś nowego lub nauczyć się czegoś nowego skutecznie

blokuje realizację Twoich postanowień.

Na nasze szczęście dostaliśmy od natury, od naszej ewolucji wspaniały

podarunek jakim jest kora mózgowa. Kora zawiera ośrodki gromadzące i

interpretujące wszystkie informacje, które docierają do mózgu przez narządu

zmysłu.

WSZYSTKO PRZEZ EWOLUCJĘ



Dzięki temu darowi nasz prymitywny mózg otrzymał narzędzia, które pomagają

nam zrozumieć, dlaczego zamiast zjedzenia czekolady i wypicia butelki wina,

które powodują wyrzut endorfin (hormonów szczęścia), wybieramy trening i

nieprzyjemne zadania, których systematyczna realizacja może dać nam dużo

więcej zadowolenia i satysfakcji. Kora mózgowa odpowiada też za wszystkie

czynności wolicjonalne, czyli takie, które wymagają woli, często bardzo silnej

woli. Wola to po prostu zdolność do stawiania i realizowania celów w

sytuacjach, które wymagają pokonania pewnych przeszkód, podjęcia decyzji,

rozwiązywania konfliktów. Można powiedzieć, że Twoja silna wola zależy od

tego, jak dobrze zrozumiesz działanie mózgu i jak skutecznie nauczysz się

oszukiwać prymitywne jego struktury.

WSZYSTKO PRZEZ EWOLUCJĘ





Mózg przetwarza dwa rodzaje nagród: natychmiastową i odroczoną, zupełnie w

odmienny sposób. Natychmiastowa gratyfikacja przetwarzana jest przez stary

system związany z pompą dopaminową, natomiast wartość tej drugiej

szacowana jest przez nowy ewolucyjny system. System ten musi wykonać

ogromną pracę, żeby zagłuszyć stary system – głos natychmiastowej nagrody.

Pracę tę można spróbować wykonać, żeby zawalczyć o odroczoną nagrodę

przez działanie, gdzie przy okazji podejmowania szybkiej decyzji,

natychmiastowej gratyfikacji należy zatrzymać się i odwołać do tego co

naprawdę pragniemy. Jedna z badaczek motywacji z Uniwersytetu

Stanfordanazwała to zjawisko reakcją „pause – and – plan”, czy „zatrzymaj się

i zaplanuj”.

NAGRODA TERAZ CZY POTEM?



Planowanie polega zaś na skonfrontowaniu się z tym co mamy ochotę uczynić , z

tym, czego naprawdę pragniemy. Planujesz wyglądać na wakacje tak, żeby

czuć się z tym dobrze, planujesz w związku z tym chodzić regularnie na

siłownię. W tej sytuacji podejmujesz więc szereg postanowień, np. „nie będę

jeść fast foodów”, „nie będę jeść późnym wieczorem”, „nie będę imprezować”,

„będę regularnie chodzić spać, itd. Przychodzi pierwszy trening, a następnego

dnia zakwasy, bóle mięśni, zmęczenie… i co się dzieje? Twój prymitywny

mózg doprowadza do sytuacji gdzie nie chce Ci się zwlec z kanapy, leżysz,

może nawet pijesz piwo i to jest właśnie ta wspaniała nagroda,

natychmiastowa nagroda.

NAGRODA TERAZ CZY POTEM?



Musimy nauczyć się tworzyć plany, które pozwolą nam oprzeć się pokusie,

które będziemy realizować, żeby osiągnąć założony cel, dopiero wtedy 

będziemy mieć szansę wykształcić w sobie siłę woli.

NAGRODA TERAZ CZY POTEM?



Siłę woli można wzmacniać i trenować jak mięsień. Jest to tylko metafora, ale

niezwykle przydatna. Tak jak i mięśnie siłę woli można przetrenować, dlatego

od czasu do czasu warto też odpuścić. Nie można stać się niewolnikiem siły

woli i totalnym tytanem kontroli, jak we wszystkim musi być równowaga.

Pierwsze ćwiczenie już znamy, za każdy razem jak masz już upaść (ulec

pokusie), zatrzymaj się na moment i przypomnij sobie czego naprawdę

pragniesz, do czego dążysz, jaki masz do zrealizowania plan. Pamiętaj też,

żeby wyciągać wnioski z porażki, z przebytej pokusy, takie sytuacje też

powinny być dla nas lekcją. Akceptacja własnych błędów, może być

najprostszą formą w oswajaniu myśli, że błędy nieuchronnie się pojawiają,

żeby zwiększać motywację i zaangażowanie w dążeniu do celu.

JAK WZMOCNIĆ SIŁĘ WOLI?



Silna wola może powiększać w sposób naturalny, gdy mamy świadomości tego,

że inni ludzie doceniają i zauważają nasze wysiłki, nasze postępy. Uprawiając

sport może to być postęp w naszej sprawności fizycznej, w naszym

wyglądzie, w wykonaniu ćwiczenia, czynności, której do tej pory nie udało

nam się zrobić.

Dbajmy więc o relacje i szukajmy u ludzi potwierdzenia skuteczności i celowości

naszych działań i planów.

JAK WZMOCNIĆ SIŁĘ WOLI?



Zdjęcie- źródło internet



Siłę woli osłabia wszystko co sprawia, że do głosu dochodzi gorący system.

Gorący system kształtuje się na wczesnym etapie naszego życia i skłania do

robienia tego, na co ma się ochotę. Co więcej, uaktywnia się w sytuacjach,

które wabią obietnicą natychmiastowej nagrody, jest refleksywny (odruchowy),

szybki i kontrolowany przez bodźce. Można go porównać do małego dziecka,

które ciszy się z natychmiastowej nagrody. Gorący system uaktywnia się

również w momencie stresu, a także przy deficycie snu. Także odżywienie

może wpływać na samokontrolę. Dostarczana energia i składniki odżywcze

dobrej jakości są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ciała i umysłu.

CO OSŁABIA SIŁĘ WOLI?



Pamiętajmy, że zapotrzebowanie energetyczne rośnie podczas wysiłku

fizycznego i umysłowego, a trening w większości dyscyplin sportowych

wymaga dużego wysiłku w obu tych aspektach. Gdy te kryterium jest

spełnione jest duża szansa, że zaangażowanie w trening będzie na wysokim

poziomie, organizm będzie po prostu wydajniejszy, a co więcej bardziej

skoncentrowany, a sam trening będzie bezpieczniejszy.

CO OSŁABIA SIŁĘ WOLI?



FLOW (przepływ) to taki stan umysłu, kiedy jesteśmy całkowicie skupieni podczas

zadania, ćwiczenia, a ich wykonanie sprawia nam czystą przyjemność z

samej tej aktywności. To zjawisko możemy obserwować w różnych

aktywnościach fizycznych, np.: we wspinaczce górskiej, sportach

zespołowych, żeglarstwie czy w jodze. Jest ono zaliczane do emocji

pozytywnych wzbudzanych przez teraźniejszość i warto szukać takich

aktywności, które pozwolą nam ten stan doświadczać. Ważna korelacja

zachodzi między stopniem trudności zadania i poziomem umiejętności osoby,

która ma je wykonać. Ćwiczenie powinno stanowić wyzwanie, ale nie powinno

być zbyt trudne. Nie uzyskamy u ćwiczącego zakładanego stanu, jeżeli

zadanie będzie na jego możliwości niewykonalne, możemy go tyko

zniechęcić.

POCZUĆ FLOW



Stan taki posiada szereg cech charakterystycznych, zwanych też składnikami

przepływu:

1. Na każdym etapie realizacji zadań pojawiają się cele do zrealizowania;

musimy wiedzieć co mamy robić i jak to zrobić. Czynności, ćwiczenia, które

będziemy wykonywać muszą przechodzić płynnie jedno w drugie, tak jakby

były z góry zaplanowane; u ćwiczącego musi pojawić się odczucie pewności

co i jak w danym momencie powinno być zrobione; powinien poczuć, że idzie

mu dobrze.

2. Istnienie równowagi pomiędzy poziomem umiejętności posiadanych przez

wykonującego ćwiczenie, a stawianymi mu wymaganiami lub wyzwaniami.

POCZUĆ FLOW



Ta równowaga daje poczucie człowiekowi, że panuje nad sytuacją pomimo

Wysokich wymagań jakie mu są stawiane. To daje ogromną satysfakcję.

3. Całkowite skoncentrowanie się na wykonywanej czynności przychodzi

naturalnie i bez najmniejszego wysiłku jak oddychanie.

4. Wszelkie inne czynności, które mogłyby zakłócać działanie pozostają poza

obrębem uwagi. Osoba ćwicząca skupia się tylko na tych elementach z

punktu widzenia wykonania ćwiczenia.

5. Podczas tego zjawiska u osoby ćwiczącej, trenującej nie pojawia się obawa

przed porażką. Osoba działająca jest tak skupiona na samej czynności, że nie

dostrzega ani pozytywnych ani negatywnych konsekwencji swojego działania.

POCZUĆ FLOW





6. Następuje zaburzenie poczucia czasu. Człowiek wpadający w FLOW jest tak

pogrążony w czynności, że nie jest w stanie określić jak długo ja wykonuje.

Często mówi się wtedy, że godziny płyną jak minuty podczas działań.

7. Wykonujący zadanie ma charakter aktywności autotelicznej, zawierającej cel

sam w sobie. Człowiek wykonujący daną czynność, nie zmierza do żadnego

zewnętrznego rezultatu, ponieważ działanie staje się celem samym w sobie.

Idealne poczucie stopienia się z zadaniem!

POCZUĆ FLOW



Wiadomo, że nie da się być przez

cały czas w stanie FLOW. Byłoby

to wręcz niebezpieczne. Jednak

planując ćwiczenia, warto na

plan treningowy wciągnąć takie

zadania, które pozwolą nam w

większości czasu treningowego

doświadczyć tego stanu.

Zdjęcie- źródło internet
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