
OPTYMALNA GOTOWOŚĆ (DO CZEGO TYLKO ZECHCESZ) 
 

 Jakość i przebieg ważnej dla człowieka sytuacji/występu w dużym stopniu zależy od 
jego stanu wewnętrznego. 

 
 Im więcej poczucia fizycznej swobody, pozytywnej energii, pewności siebie i obecności 
“tu i teraz”, tym większa szansa na wejście w STAN OPTYMALNEJ GOTOWOŚCI, pełnego 
wykorzystania swoich możliwości i jak najlepszego wykonania. 
 
Każdy (sportowiec) ma w swoim doświadczeniu takie momenty i doskonale je pamięta. Ten 
stan pojawia się czasem samoistnie. 
 
Można nauczyć się samodzielnie wprowadzać w stan jednoczesnej gotowości ciała, umysłu i 
emocji. 
 
ĆWICZENIE: 
Zatrzymaj się na chwilę i szczerze odpowiedz sobie samemu na pytania. 
Zastosuj szkolną skalę odpowiedzi: 1 - wcale, 2 – bardzo mało, 3 – mało, 4 – średnio, 5 - dużo, 
6 – wyjątkowo dużo. 
 
Na ile mam, umiem, mnie to dotyczy: 

 
CZYNNIKI WSTĘPNE, PODSTAWOWE KSZTAŁTUJĄCE GOTOWOŚĆ: 

 
1. WIARA W SIEBIE , POCZUCIE PEWNOŚCI siebie (zawodnika i zespołu) 
2. silna, wewnętrzna MOTYWACJA 
3. właściwie wykorzystywana WYOBRAŹNIA 
4. inne korzystne cechy osobowości – jakie? 
5. ADAPTACJA do otoczenia (odpowiedni czas na adaptację fizyczną i psychiczną oraz 
zapewnienie odpowiednich warunków odnowy) 
6. ODPORNOŚĆ na nadmierną presję mediów/otoczenia (oczekiwanie sukcesów) 
7. pozytywny WPŁYW TRENERA (zaufanie do jego kompetencji, realistyczne oczekiwania co 
do wyników, wsparcie i pomoc w konkretnych sytuacjach, niepowodzeniach, ochrona przed 
bodźcami zakłócającymi) 
8. WSPÓŁPRACA z psychologiem 
9. RUTYNA przedstartowa i startowa (wykorzystywanie dotychczasowych doświadczeń w 
opracowywaniu planu startu, szczególnie sytuacji frustrujących i stresujących) 
10. rola rodziny i przyjaciół (pozytywne WSPIERANIE w okresie przedstartowym i 
startowym) 
11. ATMOSFERA w zespole (zaufanie trenera do zawodników i zawodników do siebie) 

 
CZYNNIKI BEZPOŚREDNIO KSZTAŁTUJĄCE GOTOWOŚĆ: 

 
1. FIZYCZNY RELAKS I ROZLUŹNIENIE – żadnych zbędnych napięć 
2. OPTYMISTYCZNE, POZYTYWNE NASTAWIENIE - swoboda, spokój, radość 
3. DUŻO ENERGII – a jej źródło pozytywne: radość, bycie zafascynowanym + wewnętrzny 
spokój 
4. INICJATYWA, AKTYWNOŚĆ 
5. WEWNĘTRZNA SIŁA I SAMOKONTROLA – kontrola własnej reakcji emocjonalnej na 
sytuacje (też na te, na które czasem nie mamy wpływu) 
6. CZUJNOŚĆ – i skupienie na „tu i teraz” – świadomość siebie i sytuacji - czytanie sytuacji, 



przewidywanie, reagowanie, aktywne zmysły i gotowość percepcyjna, myślenie operacyjne, 
antycypacyjne 
7. BRAK LĘKU I NAPIĘCIA - bycie „pozytywnie naładowanym” (wyjątek – brak motywacji, 
radości) 
8. WEWNĘTRZNY SPOKÓJ I WYCISZENIE - poczucie, że wszystko dzieje się w swoim 
właściwym czasie; pełne skupienie i adekwatne reakcje 
9. DZIAŁANIE BEZ WYSIŁKU - pełne zaangażowanie nie oznacza działania „na siłę” ( -> 
napięcie mięśniowe i emocjonalne), dąż do lekkości; nie tyle mocniej ile mądrzej 
10. PEŁNE SKUPIENIE NA „TU I TERAZ” – gdy wewnętrzny spokój, energia, wyćwiczona, 
sprawna kontrola uwagi, 
11. PEWNOŚĆ SIEBIE – wiem że mogę – spokój i równowaga, nawet w nieoczekiwanych 
sytuacjach 
12. RADOŚĆ I ZADOWOLENIE Z TEGO CO SIĘ ROBI - podczas działania myślenie raczej o „tu i 
teraz” a nie o wyniku 
13. MYŚLENIE I ANALIZA PRZED I PODCZAS - SPONTANICZNOŚĆ, INSTYNKT, INTUICJA, 
AUTOMATYZM 
 
Zsumuj punkty, podziel przez liczbę pytań. Jaka średnia? 
1 – 2: wbrew pozorom to niezły punkt wyjścia – przed Tobą tak dużo możliwości rozpoczęcia 
działania, że na początku najwięcej czasu może zająć odpowiedź na pytanie o to, od czego 
zacząć?  
3 – 4: pewnie bywa różnie a czasem zadajesz sobie pytanie: dlaczego na zawodach nie udaje 
mi się w pełni zaprezentować, skoro na treningu bywa świetnie? Zaczynając od utrwalania 
tego, co robisz dobrze, można przejść do ulepszania i wzmacniania pozostałych umiejętności, 
zachowań. 
5 – 6: Masz sporo zasobów i swobodnie z nich korzystasz. Praca może iść w kierunku 
zwiększania stabilności, powtarzalności lub transferu umiejętności na inne obszary życia. 
 
WZBUDZANIE STANU: świadomość swoich stanów wewnętrznych, umiejętność posługiwania 
się swoimi zasobami oraz stała praca nad doskonaleniem siebie. 

 
JESTEŚ GOTOWY DO SYSTEMATYCZNEJ PRACY NA RZECZ BUDOWANIA OPTYMALNEJ 

GOTOWOŚCI DO WYKONANIA CZEGO ZECHCESZ? 
 
Umiejętności powiązane z odpornością psychiczną mają uniwersalny charakter i z 
powodzeniem są wykorzystywane w różnych życiowych sytuacjach. 
 
(opracowała Agnieszka Wrona na podstawie różnych źródeł) 

 
Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna. Napoleon Hill 

 
Kiedy ktoś jest naprawdę wewnętrznie przygotowany do czegoś, 

objawia tę gotowość swym zachowaniem. Napoleon Hill 
 

W KTÓRYM MIEJSCU JESTEM? 
 

KIEDY I OD CZEGO ZACZNĘ? 
 
 

nie! nie jutro ani od nowego tygodnia -> dzisiaj 


