
 
 

 

 

 

 

 

 

Już niebawem znowu spotkamy się na boiskach, halach sportowych, placach zabaw 

- to jest na pewno bardzo dobra wiadomość. 

 

MOTYWACJA - SAMOŚWIADOMOŚĆ 

 

Każdy z NAS sobie coś w życiu postanowił – choćby raz, ale z utrzymaniem tych celów - 

motywacji bywa ciężko, zwłaszcza teraz, w czasie pandemii. Jak zachować motywację, 

kiedy wszystko dookoła temu nie sprzyja? 

Mimo to, może to być idealny czas do pracy nad sobą. 

Masz okazję poświęcić więcej czasu na ćwiczenia w domu czy na świeżym powietrzu, 

na książkę, którą chciałeś przeczytać, a nie miałeś czasu - ten czas jest teraz dla CIEBIE.  

Jeśli twoim celem było zdrowsze odżywianie, możesz teraz skoncentrować się na uczeniu się,  

jak przyrządzać domowe posiłki zamiast skłaniać się ku słodkim przekąskom. 

Znajdowanie motywacji 

Typowa rada dla osób poszukujących motywacji to „pamiętaj o nagrodzie”, która przypomina 

o twoim finalnym celu. Jednak  do osiągnięcia tego celu może być skupienie się najpierw 

na wysiłku, a dopiero później na nagrodzie. 

– Nagrody nie zawsze są wystarczające, ponieważ kiedy przechodzimy od decyzji do zrobienia 

czegoś, nasze priorytety się zmieniają – powiedziała Agata Ludwiczak, główna autorka badań 

i pracownik naukowy, z Queen Mary University of London. – Podejmując decyzję, 

koncentrujemy się na nagrodach. Realizując akcję, zwracamy uwagę na wkładany wysiłek. 

Jeśli wysiłek jest większy, niż się spodziewaliśmy, możemy zrezygnować z zadania, uznając, 

że nie warto go wykonywać. 

Dwa kroki do osiągnięcia celu: 

 po pierwsze, obierając cel, zastanów się, ile pracy wymaga każda opcja,  

abyś był mentalnie gotowy na dany stopień trudności.  

 po drugie, kiedy zaczyna być ciężko, gdy pracujemy nad naszym celem,  

powinniśmy skupić się na końcowej nagrodzie, a nie na wysiłku. Wyobrażenie sobie 

nagrody w tych momentach może pomóc ci przejść przez ten ciężki moment,  

kiedy potrzebujesz pomocy. 

Na tym etapie może również działać rozproszenie uwagi: oderwanie się od wysiłku i skupienie 

się na czymś innym, lub przyznanie sobie niewielkich nagród. 

Niektóre osoby już intuicyjnie wdrażają tę radę: słuchają muzyki podczas nauki lub ćwiczeń, 

co daje rozproszenie i natychmiastowe korzyści – powiedziała Ludwiczak. 

https://zdrowie.wprost.pl/odzywianie/diety/10301524/ta-dieta-poprawia-odpornosc-i-zdrowie-jelit-u-osob-starszych.html
https://zdrowie.wprost.pl/medycyna/choroby/10308953/masz-obnizone-cisnienie-krwi-mozesz-doswiadczyc-powaznego-problemu.html
https://auto.wprost.pl/aktualnosci/10307796/technologia-w-sluzbie-dzieciom.html


Od czasu, gdy ćwiczycie, uczycie się  indywidualnie często pada słowo „samoświadomość”, 

czym ona tak naprawdę jest dowiecie się czytając to do końca. 

Na pewno ćwiczenia fizyczne mogą pomóc w byciu samoświadomym i na odwrót. 

A więc wracając do samoświadomości i jej definicji - Jest to wiedza o samym sobie,  

czyli znajomość i rozumienie swoich emocji, odczuć w ciele, cech, wartości, poglądów, 

przekonań, potrzeb czy autokoncentracji uwagi. Samoświadomość można nabyć, 

poprzez obserwacje i analizę samego siebie. 

 

 

 

Teorii dotyczących samoświadomości jest, co najmniej kilka. Rdzeniem opisywania 

samoświadomości jest przede wszystkim konstrukt „JA”. 

Jedną z teorii jest teoria rozbieżności „JA” Higginsa. Według autora mamy do czynienia z: 

 JA realnym – to, jaki obecnie jestem, 

 JA idealnym – to, jaki chciałbym być, 

 JA powinnościowym – to, jaki powinienem być według norm, rodziców, trenera, 

otoczenia. 
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Samoświadomość, o której tutaj mowa, nie tylko dotyczy WAS. Warto się zastanowić,  

czy my dorośli (nauczyciele, trenerzy, rodzice) jesteśmy samoświadomi? Czy na przykład 

zdajemy sobie z tego sprawę, że poprzez stawianie oczekiwań dzieciom czy podopiecznym, 

budują one swój obraz JA?  

Należy dodać, że samoświadomość można ćwiczyć, jak np. mięśnie nóg. Ludzie o wysokiej 

samoświadomości, czują się bardziej spełnieni. Samoświadomość, może być dla każdego  

z nas swego rodzaju komfortem psychicznym. 

Co nam daje samoświadomość? 
 stabilną motywację na odpowiednim poziomie, 

 kontrole własnego pobudzenia, 

 umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 

 umiejętność lepszego radzenia sobie z porażką, 

 poprawę jakości Twojej gry na boisku, 

 poczucie lepszego przygotowania do meczu, 

 umiejętność przeanalizowania swojego występu, 

 budowanie pewności siebie, 

 umiejętność odróżnienia swoich własnych potrzeb i celów od tych narzuconych przez 

otoczenie. 

Jak zadbać o swoją samoświadomość? 
Przede wszystkim należy skoncentrować się na swoich myślach i uczuciach, które pojawiają 

się tu i teraz. Czy kiedykolwiek zastawiałeś/aś się nad tym, jak się czujesz w danej sytuacji? 

W jakich sytuacjach lubisz o sobie myśleć, a w jakich nie? 

Kiedy odczuwasz silne emocje (np. złość, lęk), warto uświadomić sobie, co spowodowało,  

że znalazłeś się w takiej sytuacji. Kiedy nazwiesz tę konkretną emocję, łatwiej jest ją nam 

wyciszyć. 

Twój mózg nie lubi jak o niego nie dbasz. Dlatego zadbaj o niego, zadbaj nie tylko  

o regenerację swojego ciała, ale również umysłu. Kiedy Twój mózg jest przepełniony 

różnymi informacjami lub po prostu zmęczony, pozwól mu odpocząć. 

Co NIE sprzyja pracy nad samoświadomością? 
 nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych, 
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 nieodpowiednia ilość snu, 

 niezdrowa dieta, 

 toksyczne relacje z innymi, 

 brak podejmowania aktywności fizycznej, 

 lęk przed przyznaniem się do błędu, 

 nadmierne myślenie tylko o sobie, 

 ciągłe dopasowywanie się do panującego trendu, 

 nadmiar obowiązków, 

 nadmierne oglądanie telewizji 

 

Co sprzyja pracy nad samoświadomością?  
 zbilansowana dieta, 

 szukanie powodów do radości, 

 odpowiednie nawodnienie, 

 dostosowany trening do Twoich potrzeb, 

 regeneracja, 

 odpowiednia ilość snu, 

 akceptacja samego siebie, 

 głęboki oddech, 

 znalezienie czasu wolnego na własne przyjemności, 

 spędzanie czasu w gronie najbliższych. 
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 Jak trenować samoświadomość? 
Możesz założyć sobie dziennik lub pamiętnik, w którym będziesz zapisywał swoje emocje, 

myśli, sytuacje czy wydarzenia. Możesz oglądać zdjęcia czy filmy ze swoim udziałem 

analizując swoją postawę, zachowania. Możesz czytać wartościowe książki, np. biografie 

sportowców. 

TO TWÓJ CEL-TO TWOJE ZWYCIĘSTWO 

ZAPAMIĘTAJ TEN CYTAT: 

”To, że istota ludzka uprawia ćwiczenia fizyczne, dowodzi, iż posiada 

samoświadomość.” 

– Joann Sfar 
    

Andrzej Nylec- wicedyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego 
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