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Zawodnicy o podobnym poziomie wytrenowania, pod wpływem stresu, wykazują 
różnice indywidualne w zakresie zdolności do (Kłodecka-Różalska 2007): 
1. podejmowania trafnych decyzji, 
2. kontrolowania emocji. 

Wzajemna interakcja tych czynników prowadzi do uzyskiwania przez sportowców 
bardzo zróżnicowanych wyników. 

Flow w sporcie reprezentuje psychologiczny stan leżący u podstaw peak 
performance, czyli najwyższego poziomu wykonania. Zawodnikom zaangażowanym 
w trening i współzawodnictwo sportowe umożliwia uzyskać dwie najważniejsze korzyści 
(Węcław 2014): 
1. wysoką skuteczność, efektywność podejmowanych działań, 
2. satysfakcję z ich wykonywania (poczucie sensu, spełnienia, szczęścia). 

Widzimy więc, że stan przepływu korzystnie wpływa na najważniejsze aspekty 
funkcjonowania sportowca, czyli osiągnięcia i motywację, redukując negatywne efekty 
stresu. Możliwość przebywania w tym stanie jest najlepszą motywacją (autoteliczną), 
żeby uprawiać wybraną dyscyplinę sportową i stale podnosić poprzeczkę, co nadaje sens 
i cel aktywności sportowej.  

Flow wpływa na wykonanie w sporcie, jak również jest wynikiem wykonania. Ponadto 
w tym stanie uczymy się zdecydowanie szybciej. Tak więc poza zapewnieniem dobrego 
wyniku, przepływ pozwala poprawić efektywność treningu, co w przyszłości zaowocuje 
jeszcze większymi sukcesami. Badacze są obecnie przekonani, że przepływ stanowi 
najważniejszy czynnik w prawie każdych zawodach sportowych, leży u podstaw 
największych naukowych odkryć i odpowiada za znaczną część artystycznych osiągnięć 
(Kotler 2014). 

Flow jest uważane za jedno z najbardziej fascynujących zjawisk we współczesnej 
psychologii. Relacje osób, które doświadczyły przepływu mogą pomóc nam 
w rozpoznaniu tego stanu u siebie. „To uczucie, że żyjemy pełnią życia, zaangażowani 
w to, co robimy, w harmonii z otoczeniem. To coś, co najłatwiej poczuć, kiedy śpiewamy, 
tańczymy, uprawiamy sport, ale może też wystąpić, kiedy pracujemy, czytamy dobrą 
książkę lub bierzemy udział w ciekawej rozmowie” (Csikszentmihalyi 2014). 

Wspinacz skałkowy opisuje flow w następujący sposób: „Jesteś tak zaangażowany 
w to co robisz, że nie myślisz o sobie, jako o czymś odrębnym od wykonywanej 
czynności. Już nie jesteś obserwatorem czynności, tylko jej uczestnikiem. Ruszasz się 
w harmonii z czymś innym, czego jesteś częścią” (Csikszentmihalyi 1975). Kolarz mówi, 
że: „czujesz się tak, jakby nie było rzeczy, która mogłaby cię powstrzymać albo wejść ci 
w drogę. I jesteś gotowy stawić czoła wszystkiemu, i nie boisz się wystąpienia żadnej 
ewentualności, to jest po prostu porywające” (Jackson, Csikszentmihalyi 1999). 

Czytanie o flow jest jak próba schowania czegoś przed samym sobą (Wheal 2014). 
Nie da się nie wiedzieć, gdzie coś ukryliśmy. A intensywniejsze myślenie o tym, jak lepiej 
to ukryć, spowoduje, że jeszcze lepiej zapamiętamy to miejsce. 

Zapytajmy zawodnika, który doświadczył flow podczas konkurencji strzeleckiej, ale 
nie wie, czym jest przepływ, dlaczego tak dobrze strzelił.  Prawdopodobnie odpowie, że 
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zwyczajnie nie wie, albo nie umiejąc nazwać i opisać tego stanu, będzie chciał go 
zracjonalizować. Zacznie wtedy mówić o technice strzelania, a nie o przeżyciu, którego 
doświadczył. To prowadzi do wypaczenia i zatarcia odczucia flow. Próba wejścia na falę 
przepływu poprzez wykonywanie poszczególnych, zwerbalizowanych elementów 
technicznych nie może się udać. 

Za każdym razem, kiedy odbieramy jakiś bodziec, każdej myśli towarzyszy 
elektryczne pobudzenie mózgu. Mózg produkuje ładunki elektryczne, które tworzą rytm, 
znany jako fale mózgowe (ryc. 1). Fale te można zaobserwować za pomocą badania 
EEG (elektroencefalograficznego), które wykrywa wspólną aktywność dużych grup 
neuronów. Jeszcze dokładniejsza elektroencefalografia jakościowa (qEEG) umożliwia 
szczegółowe śledzenie procesów neurobiologicznych, leżących u podstaw 
i towarzyszących podejmowaniu przez nas decyzji. Ze względu na zakres częstotliwości 
mierzony w Hercach (Hz), wyróżniamy pięć rodzajów fal mózgowych, które odpowiadają 
różnym stanom umysłu: 

 

Ryc. 1. Fale mózgowe.  
Źródło: http://www.czasduszy.pl/image/fale%20mozgowe(1).png 

1. 0,5-3,9 Hz: fale delta – najwolniejsze, naturalnie dominują w głębokiej fazie snu, 
pozbawionej marzeń sennych. 

2.  4-7,9 Hz: fale theta – charakterystyczne dla fazy REM snu, kiedy przeżywamy 
marzenia senne, także obecne w trakcie bardzo głębokiej relaksacji, medytacji oraz 
w transie hipnotycznym. Częstotliwość ta jest związana z wydzielaniem endorfin. Fale 
theta umożliwiają lepszy rozwój pamięci (szczególnie trwałej), zwiększony dostęp do 
treści nieświadomych, marzeń, wolnych skojarzeń, spontanicznego wglądu 
I kreatywnych pomysłów. Towarzyszą przetwarzaniu nowych bodźców oraz 
wyciąganiu wniosków. Jest to tajemniczy i ulotny stan – trudno utrzymać się w nim 
przez dłuższy czas bez zasypiania. 

3. 8-11,9 Hz: fale alfa – oznaczają zrelaksowany stan czuwania (bierna uwaga). 
Pojawiają się, kiedy czuwamy, ale nasze zmysły są w stanie spoczynku (zamknięte 
oczy), podczas odprężenia intelektualnego (np. słuchania muzyki), wizualizacji, 
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towarzyszą stanowi relaksu, oznaczają wyciszenie umysłu. Fale alfa związane są z: 
dobrym samopoczuciem, pozytywnym myśleniem, uwolnieniem od stresu, redukcją 
lęku, lepszym snem, polepszeniem funkcjonowania procesów uwagi oraz pamięci, 
wzmocnieniem układu odpornościowego.  

4. 12-34,9 Hz: beta - szybkie fale o niskiej amplitudzie oznaczające pobudzenie: 
a. 12-14,9 Hz: fale SMR beta1 – (rytm czuciowo-ruchowy) niskie fale beta to 

zrelaksowany stan koncentracji uwagi przy otwartych oczach, optymalny dla 
przyswajania wiedzy; 

b. 15-17,9 Hz: fale beta1 – średnie fale beta to aktywność z uwagą skierowaną na 
zewnątrz, kiedy myślimy i działamy; 

c. 18-34,9 Hz: fale beta2 – wysokie fale beta wytwarzamy pod wpływem 
negatywnych emocji, takich jak: rozdrażnienie, trema, napięcie, stres, lęk. 

5. >35 Hz: fale gamma – obecne w trakcie komunikacji wewnątrzpółkulowej, charakteryzują 
skrajne wrażenia i przeżycia związane z jednością psychosomatyczną, takie jak: peak 
performance w sporcie i sztuce, czy też orgazm. 

Csikszentmihalyi badając elektryczny wzorzec pracy mózgów mistrzów szachowych 
(Marr 2001), zwrócił uwagę na znaczną redukcję aktywności kory przedczołowej. 
Paradoksalnie, jest to obszar mózgu odpowiedzialny za złożone funkcje poznawcze, 
takie jak planowanie i strategia. Okazuje się jednak, że jawny (świadomy, logiczny i oparty 
na werbalizacji) system obróbki informacji, nie jest jedynym sposobem podejmowania 
decyzji, w jaki nasze mózgi uzbroiła ewolucja. Posługując się intuicją 
(nieuświadomionym, zinternalizowanym doświadczeniem) aktywujemy system ukryty, 
który nie poddaje się werbalnemu opisowi. 

Praca mózgu oparta na systemie jawnym wiąże się z produkcją fal z zakresu beta. 
Świadomie zwracamy uwagę na drobne szczegóły i usiłujemy każdy detal wykonać 
w odpowiednim momencie. Decyzje  podejmowane w tym stanie zabierają nam więcej 
czasu, pochłaniają więcej energii, a przy tym są mniej skuteczne. Nie o to chodziło 
Deanowi Potterowi (fot. 1), wynalazcy free BASE (połączenie wspinaczki bez asekuracji 
i BASE jumpingu): „Pojechałem do Patagonii, by dać pole do popisu swojej intuicji, by 
słuchać Głosu. Kiedy jestem w niego naprawdę wsłuchany, naprawdę głęboko w transie, 
osiągam stan, w którym zupełnie znikam, stapiam się ze skałą, gdzie czas zwalnia, 
zmysły ulegają niewiarygodnemu wyostrzeniu, a ja czuję jedność, odbieraną całym 
ciałem psychiczną więź z wszechświatem. By tam dotrzeć, musiałem zaryzykować życie, 
ale udało się. I to dlatego się wspinam. Tęsknię za tymi doznaniami. Na pewno nie 
wspinam się tylko po to, by stanąć na szczycie skały” (Kotler 2016, s. 61). 

 
Fot. 1. Dean Potter.  

Źródło: http://4.bp.blogspot.com 
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Zatem, jeśli nie przeszkodzimy w aktywowaniu się systemu ukrytego, to mózg 
wejdzie w zakres fal z pogranicza alfa/theta. Jest to związane z drastycznym 
zmniejszeniem aktywności przedczołowej kory mózgowej, co paradoksalnie oznacza 
konieczność zmniejszenia naszego świadomego wysiłku (odwrotność tego, czego 
uczy nas szkoła, czy szerzej, zachodnia kultura). Podejście do rozwiązywania problemów 
stanie się całościowe, a działania płynne, rytmiczne, skoordynowane i ukierunkowane na 
osiągnięcie celu. Wzrośnie zarówno szybkość, jak i wydajność mózgu. Zużyjemy mniej 
energii i będziemy znacznie skuteczniejsi, dzięki automatyzacji procesu podejmowania 
decyzji. Osiągniemy to dopiero, gdy zepchniemy powolny jawny system świadomej 
obróbki danych na dalszy plan. „To właśnie dlatego Csikszentmihalyi zaobserwował 
jedynie nieznaczną aktywność przedczołowej kory mózgu szachowych mistrzów” (Kotler 
2016, s. 51). 

Jak ta zależność wygląda u przedstawicieli różnych dyscyplin spotu? Analizując 
wykresy EEG czołowych sportowców nie wykryto ściśle określonego i powtarzalnego 
wzorca fal mózgowych warunkującego peak performance. Zamiast tego, wspólnym 
mianownikiem okazała się być zdolność do adaptacji i odporność psychiczna. To 
predyspozycje związane z przywracaniem zrównoważonego wzorca fal mózgowych 
(homeostazy) odróżniają elitę (1%) od czołowych (5%) sportowców. Niezwykle płynna 
kontrola mózgu umożliwia najlepszym zawodnikom wytwarzanie odpowiednich fal 
mózgowych w odpowiednim momencie, dostosowanie ich natężenia do aktualnych 
potrzeb oraz płynne przejście do następnego stanu. W stanie flow kontrola staje się 
jeszcze większa, a przejścia bardziej płynne. "Zamiast zajmować się wytwarzaniem 
wszystkich tych różnych fal mózgowych, naprawdę wielcy sportowcy potrafią gładko 
przejść prosto do transu, wchodząc od razu w niski rejestr alfa/wysoki rejestr theta 
i utrzymując się na tych częstotliwościach jak w stanie anabiozy, wyłączając przy tym 
świadomość i pozwalając ukrytemu systemowi, by robił swoje” (Kotler 2014). 

Najbardziej niezwykłe właściwości przepływu to: zanik jaźni, zaburzenia poczucia 
czasu, poczucie jedności z otoczeniem. „Zawsze zadziwiała mnie przejrzystość tego 
stanu. Znikała w nim wszelka złożoność. Podejmowanie decyzji było łatwe 
i zautomatyzowane. To było jak przeciwieństwo myślenia” (Dietrich w: Kotler 2016, 
s. 62-63). Co prowadzi nasz mózg do generowania takich sensacji?  

Przepływ to stan pracy mózgu w szczególnych warunkach elektro- 
i biochemicznych oraz specyficznej konfiguracji jego nadaktywnych i nieaktywnych 
struktur. Okazuje się, że to to właśnie wyłączanie niektórych części przedczołowej kory 
mózgowej leży u neurologicznych podstaw flow. Odpowiedzialną za ten mechanizm jest 
zasada wydatkowania energii. Wstępując na fale przepływu, nie musimy korzystać 
z wyższych funkcji poznawczych. Zamiast tego całą dostępną energię możemy 
przeznaczyć na wzmocnienie czujności i uwagi. Prowadzi to do czasowej niewydolności 
płatów czołowych mózgu. Im większa dezaktywacja grup neuronów, tym głębsze 
doświadczenie przepływu. 

Badania przeprowadzone na improwizujących muzykach (Kotler 2016) ujawniły 
dezaktywację obszaru kory przedczołowej odpowiedzialnego za samoobserwację 
i kontrolę impulsów. Bez możliwości samoobserwacji nasz wewnętrzny krytyk milknie, 
wątpliwości znikają u samego źródła, zniechęcenie mija. W połączeniu z brakiem kontroli 
impulsów pozwala to na wyzwolenie: działamy bez wahania, kreatywnie, swobodnie, bez 
obaw. „Kiedy jaźń znika ze sceny, zabiera ze sobą także wiele z naszych ograniczeń” 
(Kotler 2016, s. 64). „Jeżeli dajesz z siebie wszystko, to już nie musisz się zastanawiać, 
czy to wystarczy.” Jeżeli jesteś całkowicie zaangażowany w „tu i teraz”, to osiągniesz „tu” 
swój potencjalnie najlepszy rezultat, jaki „teraz” możliwy był do osiągnięcia. Więc nie 
trzeba się zastanawiać czy robię coś dobrze, czy źle, czy mogę coś zrobić lepiej. Skoro 
tak, to nie muszę się oceniać, czy sprawdzać wykonania. „Esencją przepływu jest 
nieobecność […] emocji i niemal wszelkiej świadomości własnego stanu — pisze Martin 
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Seligman, psycholog z University of Pennsylvania. — „Świadomość i emocje są po to, by 
umożliwiać ci korektę kursu, na którym się znajdujesz. A kiedy to, co robisz, jest idealnie 
perfekcyjne, to ich nie potrzebujesz” (Kotler 2016, s. 116). Nie zastanawiaj się nad tym, 
co czujesz, bo utkniesz w miejscu. Poczuj emocje i idź dalej. 

Zaburzenia funkcjonowania płatów czołowych mózgu prowadzą do zaniku poczucia 
jaźni. „Flow dezaktywuje znaczne obszary kory nowej” (Eagleman 2011). Tak o swoich 
doświadczeniach opowiada chirurg: "Nie jesteś świadomy ciała, oprócz swoich rąk….nie 
jesteś świadomy siebie, ani swoich problemów….Jeżeli jesteś zaabsorbowany, nie jesteś 
świadomy bolących stóp, ani świadomy siebie" (Csikszentmihalyi 1975). 

 

Ryc. 2. Albert Einstein: „Musisz nauczyć się reguł gry, a potem musisz zagrać lepiej, niż wszyscy”.  
Źródło: http://www.onabrighternote.ca/wp-content/uploads/2012/07/einstein-cartoon-no-border.png 

 
A zatem w fazie transu dochodzi do zaniku samoświadomości. Towarzyszy temu 

zjawisko pierwotnie przewidziane w szczególnej teorii względności przez Alberta 
Einsteina (ryc. 2). Dylatacja czasu, bo o niej tu mowa, dotyczy różnic w odbiorze czasu 
trwania tego samego zjawiska, ze względu na punkt odniesienia. Tak o swoich 
doświadczeniach w stanie flow opowiada tancerka: „Dzieją się dwie rzeczy… Po 
zakończeniu, wydaje się że czas mijał bardzo szybko. Widzę że jest pierwsza w nocy 
i mówię: „Aha, zaledwie kilka minut temu była ósma wieczorem.” Ale w trakcie tańca… 
wydaje się, że trwa to znacznie dłużej, niż w rzeczywistości.” (Csikszentmihalyi 1975). 

Tak więc będąc w stanie przepływu możemy ulec wrażeniu, że czas przyspieszył 
i zadanie, które pochłonęło nas na parę godzin, trwało tylko kilka chwil. Ten rodzaj 
dylatacji czasu często dotyka graczy komputerowych przed ekranami monitorów. Z kolei 
dynamicznym zdarzeniom indukującym flow może towarzyszyć uczucie, jakby czas 
nagle zwolnił, umożliwiając precyzyjną obserwację szczegółów błyskawicznie 
zmieniającej się sytuacji. Ten mechanizm ewolucyjny uratował nam skórę podczas 
niejednego wypadku. Niedopuszczenie systemu jawnego do głosu i poleganie na 
automatyzmach systemu ukrytego prowadzi do nieświadomej obróbki olbrzymiej ilości 
danych, umożliwiających optymalną reakcję. System jawny, nie przystosowany do 
obróbki tak dużej ilości danych w tak krótkim czasie, racjonalizuje sobie ten fenomen 
wrażeniem, że czas musiał zwolnić, skoro zdołał zapamiętać tak wiele szczegółów, 
a wszystko przecież działo się tak szybko… 

Tybetańscy mnisi doświadczają w stanie głębokiej medytacji uczucia całkowitego 
zjednoczenia z całym otoczeniem. Zjednoczenie z bożą miłością (unio mystica), to z kolei 
przeżycie żarliwie modlących się zakonnic. Newberg i D’Aquila (2002) przebadali obie 
grupy przy użyciu tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów (SPECT). Odkryli, że 
biologicznym podłożem tych doznań są zaburzenia funkcjonowania struktur mózgu. 
Intensywna koncentracja wymusza transformację wydajności procesów neurologicznych, 
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prowadzącą do zakłóceń poczucia przestrzeni. Jest to efektem dezaktywacji obszaru 
asocjacyjnego orientacji przestrzennej (OAA), znajdującego się w górnym płacie 
ciemieniowym. Mózg przestaje rozróżniać granice oddzielające organizm od otoczenia, 
więc dochodzi do wniosku, że stanowimy jedność z całym wszechświatem. 

Dzięki odczuwaniu jedności  zawodnicy poprawiają osiągane przez siebie wyniki. 
Zaburzenia funkcjonowania określonych struktur mózgu czynią ich lepszymi 
sportowcami: 

 - wyzbycie się jaźni uwalnia od wątpliwości i niepokojów, 
 - wyjście poza czas chroni przed żalem za wczoraj i zmartwieniami o jutro, 
 - bez poczucia przestrzeni znikają fizyczne konsekwencje. 
Bez tych trzech czynników znika lęk, który staje między nami a wszystkimi naszymi 

działaniami. Zdecydowanie polepsza to zdolność podejmowania skutecznych decyzji. 
Przepływ rodzi się w mózgu. Praca mózgu jest regulowana przez neurotransmitery 

(ryc. 3) – substancje, które przekazują komunikaty o pobudzeniu lub hamowaniu. 
Akumulacja tych sygnałów wpływa na nasze emocje, kieruje tokiem myślenia, a w efekcie 
kształtuje nasze zachowanie. 

 

Ryc. 3. Neurotransmitery.  
Źródło: http://www.is.umk.pl/~duch/Wyklady/img/4neurotransmitery.jpg 

 
Mieszanka neurotransmiterów, biorących udział w tworzeniu flow, wyróżnia go na tle 

innych stanów świadomości. To koktajl najsilniejszych środków wytwarzanych przez 
organizm (endogennych), wpływających zarówno na poprawę nastroju, jak i polepszenie 
osiąganych wyników. Tworzą go: 
1. Dopamina (naturalny odpowiednik kokainy, „dopalacz uzdolnień”): 

a) Fizjologicznie: przyspiesza tętno, podnosi ciśnienie krwi, usprawnia działanie 
mięśni. 

b) Emocjonalnie: wywołuje zaangażowanie, ekscytację, romantyczną miłość, 
kreatywność, pragnienie poznawania i zrozumienia świata. Jest uwalniana do 
organizmu w odpowiedzi na ryzyko, nieznaną sytuację, jako nagroda za 
eksplorację, nie cofanie się. 

c) Poznawczo: pogłębia koncentrację, polepsza przyswajanie informacji 
i rozpoznawanie wzorców. 
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2. Noradrenalina (podobna do amfetaminy): 
a) Fizjologicznie: przyspiesza tętno i oddech, zwiększa kurczliwość mięśni, dostarcza 

energii, inicjując uwalnianie glukozy do krwioobiegu. 
b) Emocjonalnie: zwiększa kontrolę emocjonalną, wywołuje euforię, stan zakochania. 
c) Poznawczo: polepsza wydajność funkcjonowania neuronów, pogłębia 

koncentrację poprzez wydłużenie trwałości i usprawnienie wybiórczości uwagi, co 
pozwala dłużej zachować skupienie na celu przy jednoczesnym ignorowaniu 
dystraktorów (bodźców rozpraszających). 

3. Endorfiny (przypominają opiaty, np. heroinę): 
a) Fizjologicznie: łagodzą ból. 
b) Emocjonalnie: wywołują poczucie przyjemności, przywiązanie, prowadzą do 

głębokiej euforii. 
4. Anandamid (odpowiednik marihuany): 

a) Fizjologicznie: łagodzi ból, wspomaga oddychanie dzięki rozszerzeniu naczyń 
krwionośnych i oskrzeli. 

b) Emocjonalnie: poprawia nastrój, wywołuje, empatię, otwartość, rozmowność, 
hamuje zdolność odczuwania strachu, wymazuje traumy z pamięci trwałej. 

c) Poznawczo: wspomaga umiejętność łączenia rozbieżnych idei (myślenie 
niekonwencjonalne). 

5. Serotonina (w ostatniej fazie przepływu działa jak prozak): 
a) Fizjologicznie: podwyższa ciśnienie krwi, reguluje sen, apetyt, temperaturę ciała. 
b) Emocjonalnie: zapewnia dobre samopoczucie po ustąpieniu flow, dostarcza 

motywacji do podejmowania kolejnych prób, wzmacnia miłość. 
Narkotyki nie są jednak skuteczną bramą do wejścia w stan fłow. Shulgin bądź 

Huxley mogli uważać środki psychoaktywne za okna otwierające wrota percepcji, jednak 
badania nad neuropsychologicznym podłożem stanu przepływu pokazały, że poczucie 
jedności, jest tak naprawdę efektem zamknięcia wrót percepcji, związanym 
z zawężeniem uwagi i dezaktywacją obszaru asocjacyjnego orientacji przestrzennej. 
Obiekt zjednoczenia zależy od tego, nad czym się koncentrujemy. Surfer zjednoczy się 
z falą, kolarz z rowerem, strzelec z bronią. 

Warto też zwrócić uwagę na tlenk azotu (NO). Jest to substancja, która:  
 reguluje napięcie naczyń krwionośnych, czyli wpływa na ciśnienie tętnicze krwi,  
 hamuje agregację płytek krwi i leukocytów,  
 bierze udział w procesie erekcji członka,  
 ma wpływ na wiele mechanizmów immunologicznych,  
 w ośrodkowym układzie nerwowym pełni funkcję neuromodulatora (m. in. wpływa na 

pamięć),  
 w obwodowym układzie nerwowym działa jak neurotransmiter i wpływa na motorykę 

przewodu pokarmowego, lokalny przepływ krwi i funkcje neuroendokrynne, 
warunkując wydzielanie hormonów. 
Jako nerotransmiter, tlenek azotu pełni w organizmie rolę regulacyjną i zapewnia 

homeostazę, czyli równowagę w zmieniających się warunkach środowiska 
zewnętrznego i wewnętrznego. Związek ten uruchamia mechanizm adaptacyjny, 
umożliwiający przejście w cyklu przepływu z fazy zmagań do fazy uwolnienia. Najlepszą, 
dostępną w powszechnej suplementacji (egzogenną) formą tlenku azotu jest mocno 
skoncentrowany sok z buraków, z którego organizm syntetyzuje tlenek azotu mniej więcej 
2-3 godziny po spożyciu. Sok z buraków jest powszechnie stosowany przez czołowych 
zawodników sportów wytrzymałościowych. 

Bardzo ważną funkcją neurochemii przepływu jest przyspieszanie tworzenia więzi 
międzyludzkich. Flow umożliwia wprowadzenie relacji na poziom, który w normalnych 
warunkach trzeba wypracowywać latami. 
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Kolejną ciekawą funkcją przepływu jest zdolność do przeczuwania przyszłości, za 
którą stoją następujące neurotransmitery: 

Noradrenalina (pogłębienie koncentracji  gromadzenie danych)  Dopamina 
(rozpoznawanie wzorców  przetwarzanie danych)  Andamid (niekonwencjonalne 

myślenie  poszerzenie bazy danych). 

Oba wyżej wymienione zjawiska, w połączeniu z dylatacją czasu, opisał w swoich 
wspomnieniach koszykarz Bill Russel: „Było prawie tak, jakbyśmy grali w zwolnionym 
tempie. W takich chwilach prawie potrafiłem przeczuć, w jakim kierunku potoczy się gra 
i skąd nadejdzie następny strzał. Jeszcze zanim zawodnicy przeciwnej drużyny 
wprowadzili piłkę do gry […]  Moje przeczucia były nieustannie trafne i czułem wtedy, 
jakbym nie tylko znał na wylot wszystkich kolegów z mojej drużyny, ale też naszych 
przeciwników, a oni znali mnie” (Kotler 2014, s. 81). 

Osoby przeżywające flow są głęboko zaangażowane w aktualne doświadczenie, 
doznają poczucia zaabsorbowania. Efektywność na poziomie mentalnym dostarcza im 
poczucia zadowolenia. 

Flow nie jest jednorodnym stanem i charakteryzuje go wiele specyficznych czynników. 
Jest to złożony i różnorodny proces, w którym produkowane najpierw hormony stresu 
(adrenalina i kortyzol), są następnie zastępowane przez hormony szczęścia (dopaminę 
i endorfiny). Przepływ składa się z następujących faz: 
I. Zmagania (np. w trakcie wymagającego treningu): 

 Wydzielają się hormony stresu: 
o kortyzol, 
o adrenalina, 
o noradrenalina. 

 Stres zapoczątkowuje flow, jest zwiastunem zbliżającego się przepływu („from 
fight to flight – od walki do wzlotu”). 

II. Uwolnienie: 
 Akceptujesz zmagania i przestajesz się opierać. 
 Wydzielają się hormony relaksu: 

o dopamina, 
o endorfiny. 

III. Trans: 
 Motywacja wewnętrzna (autoteliczna). 
 Poczucie kontroli wewnętrznej, sprawstwa. 

IV. Regeneracja: 
 Flow prowadzi do całkowitego wyczerpania. 

 
I. Zmagania (fot. 2). To faza, która występuje podczas intensywnego 

i wyczerpującego treningu. W trakcie startu, kiedy zawodnik bardzo intensywnie 
i świadomie próbuje wykonać założenia techniczne lub po prostu osiągnąć wysoki wynik. 
Poziom wykonania znacznie odbiega od optymalnego. W takim wypadku najczęściej 
popełnianym błędem jest dojście do wniosku, że „skoro staram się tak mocno, a mi nie 
wychodzi, to muszę się starać jeszcze bardziej”. Wydaje się, że zawodnik pod dużą 
presją częściej pozostaje w fazie zmagań, niż przechodzi do następnej fazy cyklu. 
Pozostanie w tym stanie prowadzi do osiągnięcia wyniku poniżej oczekiwań. Aby tę 
sytuację zmienić, konieczne jest przejście do następnej fazy. Często jednak występują 
trudności z przejściem z fazy zmagań do uwolnienia (zmagania z uwolnieniem…). W tej 
fazie czujemy się zdecydowanie źle, jesteśmy przygnieceni ciężarem naszych starań. 
W organizmie gromadzą się hormony stresu, a wraz z nimi wszystkie jego objawy. 
Przejście do kolejnej fazy ułatwia: 
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 ignorowanie błędów, 
 nieprzywiązywanie się do negatywnych emocji, takich jak stres, frustracja czy 

niepokój (pomaga wiedza, że stres jest korzystny, bo informuje, że jest się na dobrej 
drodze do uzyskania flow). 

 
Fot. 2. Zmagania. Źródło: materiały własne. 

II. Uwolnienie (fot. 3). To kluczowy i najistotniejszy element z punktu widzenia 
strzelectwa. To moment, kiedy zawodnik przestaje się martwić o wynik lub o to, czy 
poprawnie wykona założenia techniczne sprzed startu. Nie przejmuje się 
niedoskonałościami swojej statyki. Przestaje porównywać się do wzorca czy modelu. 
Kiedy płaty czołowe nie mają już czego analizować, na scenę mogą wkroczyć hormony 
relaksu. To bardzo trudna faza. Logika podpowiada, że wynik jednak jest ważny i żeby 
go osiągnąć, trzeba kontrolować każdy element. Co więcej, trener też jest rozliczany 
z wyników i swoją postawą wobec zawodnika może potęgować niewłaściwe nastawienie. 

 
Fot. 3. Uwolnienie. Źródło: materiały własne. 

III. Trans (fot. 4). To stan, w którym strzelec czuje się zjednoczony z bronią. Nie 
wykonuje kolejnych po sobie czynności, tylko jest tymi czynnościami. W głowie ma tylko 
myśli o kolejnym strzale. To faza bardzo przyjemna w odczuciach. Zawodnik odczuwa 
sprawczość. Wie, że wszystko się udaje. Ma całkowitą kontrolę nad ciałem i bronią jako 
całością. Strzały wykonuje z łatwością, bez wysiłku. 
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Fot. 4. Trans. Źródło: materiały własne. 

IV. Regeneracja (fot. 5). Funkcjonowanie mózgu w transie jest bardzo 
energochłonne. Po transie sportowiec czuje się wyczerpany i niezdolny do dalszego 
działania. Regeneracja jest niezbędnym elementem cyklu, a od jej jakości i długości 
zależy możliwość ponownego zaistnienia flow oraz jego intensywność. 

Flow jest zjawiskiem neurofizjologicznym, zachodzącym w całym układzie nerwowym, 
a szczególnie w mózgu. Dlatego nie da się go zaplanować w oparciu o obciążenia 
treningowe, mierzone ilością złożeń czy strzałów. Taki pomiar w większości 
odzwierciedla zmęczenie narządów układu ruchu (mięśni i kości – w strzelectwie 
szczególnie kręgosłupa), a nie układu nerwowego zawodnika. Takie zmęczenie 
występuje nie tylko podczas działalności sportowej, ale w dużej mierze jest wywołane 
codzienną egzystencją (praca zawodowa, szkoła, sprawy międzyludzkie i rodzinne). 
Zmęczenie psychiczne wywołane treningiem strzeleckim jest trudne do zmierzenia, 
a dodatkowe czynniki pozasportowe czynią je niemierzalnym. Trener może mieć wpływ 
na ustalenie stopnia trudności zadania treningowego i jego konsekwencje, czym może 
regulować zaangażowanie i zmęczenie. Nie ma jednak większego wpływu na sytuacje, 
w których zawodnik uczestniczy poza strzelnicą. 

 
Fot. 5. Regeneracja. Źródło: materiały własne. 
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Flow do swojego zaistnienia potrzebuje odpoczynku. Taki odpoczynek ma uwolnić 
umysł od problemów i zmagań. Oznacza on raczej niemyślenie w ogóle, niż myślenie 
o czymś innym. Nie chodzi o to, żeby oderwać się od zafrasowania treningami 
i współzawodnictwem, a w to miejsce zająć naszą uwagę czymś innym. Korzystanie 
z telewizji czy internetu nie jest formą odpoczynku, tylko rozrywki. Zamiast tego zalecany 
jest spacer na łonie natury i kontemplacja piękna krajobrazu lub np. prace ogrodowe.  

Zawodnik sam, w oparciu o swoje samopoczucie, powinien dawać informacje o czasie 
potrzebnym na wypoczynek. Flow występuje w cyklach, dlatego do jego zaistnienia 
konieczna jest faza regeneracji. Informacje zwrotne od zawodnika powinny być brane pod 
uwagę nie tylko przy bieżącym planowaniu, ale i przy uwzględnianiu cyklu regeneracji 
w kalendarzu startowym. W praktyce oznacza to, że minimalny odstęp między startami 
powinien wynosić pełne 2 tygodnie (jeśli zawody trwają tydzień, tak jak na przykład Puchar 
Świata, odstęp między jednym wyjazdem a drugim to minimum 3 tygodnie). Czas ten podany 
jest orientacyjnie (nie ma jeszcze szczegółowych badań, a wpływ mają indywidualne cechy 
zawodnika), ale wydaje się, że jest to minimum, które należałoby raczej wydłużać. 
W przypadku czołowego zawodnika kadry narodowej oznaczałoby to wykreślenie 
z kalendarza prawie wszystkich startów krajowych i umiejętny dobór imprez zagranicznych. 

Mniej oznacza lepiej. Zwykle strzelając dobrze na jednych zawodach, sportowiec 
kwalifikuje się na kolejne, o wyższym poziomie trudności, a potem na kolejne itd. Takie 
zwiększanie poziomu trudności jest naturalne i sprzyja utrzymaniu się we flow channel 
(zob. ryc.). Jednak bardzo często między tymi startami jest za mało czasu na regenerację. 
Ewentualne przerwy między zawodami, zamiast na prawdziwą regenerację, wykorzystuje 
się na zgrupowania i treningi, przez które presja wpycha zawodnika w fazę zmagań. Bez 
pełnej regeneracji cykl przepływu nie zostaje dokończony. W obecnej sytuacji 
najlepszych zawodników kadry narodowej system kwalifikacji eksploatuje do tego 
stopnia, że nie mają szans na flow podczas startu głównego. Co prawda, trenerzy 
używają pojęcia „start treningowy”, ale czy zawodnik faktycznie może się tam nie 
przejmować wynikiem? Czy nie depczą mu po piętach koledzy, którzy są mniej zmęczeni 
poprzednimi startami? Czy warto spędzać kolejne godziny w środkach transportu (co nie 
jest obojętne dla stanu organizmu) i spać w kolejnym hotelu? Historia zna przypadki 
sportowców tak wyeksploatowanych systemem kwalifikacji do imprezy głównej, że 
doprowadzało ich to do zakończenia kariery. 

Treningi rywalizacyjne przed zawodami powodują wepchnięcie zawodnika w fazę 
zmagań, a co gorsze, nie dają szansy na regenerację. Zamiast rywalizacji można 
wykorzystać wyzwalacze grupowe flow i zaaranżować trening zespołowy. Oznacza to, że 
zawodnicy biorący udział w treningu mają przed sobą wspólny cel. Może nim być np. 
osiągnięcie jakiegoś pułapu wynikowego przez zespół i wygranie zakładu z trenerem. Warto 
spróbować wprowadzić atmosferę 
zabawy, zamiast na siłę wykonywanego 
obowiązku. Ważne jest,  żeby zawodnicy  
otrzymywali bezpośrednią informację 
zwrotną o postępach całego zespołu. 
Jednak ważnym jest, żeby pamiętać o 
fazie regeneracji i nie doprowadzać 
zawodników do osiągania swojego 
najwyższego potencjału bezpośrednio 
przed zawodami. Trening taki powinien 
być prowadzony w przyjemnej, 
koleżeńskiej atmosferze, gdzie każdy 
życzy sobie jak najlepiej (fot. 6). 

 

Fot. 6. Koleżeńska atmosfera.  
Źródło: materiały własne. 
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Intensywność flow zależy od rodzaju aktywności fizycznej, „Ćwiczenia fizyczne 
i dyscypliny sportowe, które są silnie ustrukturalizowane, regularne i wymagają 
wytrzymałości (np. biegi długodystansowe), wiążą się z wyższym poziomem flow, niż te, 
w których jest większa nieregularność, wielokrotne zaczynanie i kończenie danej 
aktywności (np. rzut oszczepem, skok w dal)" (Łuszczyńska 2011). Wydaje się, że 
strzelectwo sportowe posiada cechy obu tych grup. Z jednej strony to dyscyplina 
o wyraźnie określonych ramach, wymagająca od zawodnika regularnych działań, 
z drugiej jednak, każda konkurencja wiąże się z wielokrotnym rozpoczynaniem 
i kończeniem czynności oddawania strzału. Co więcej, strzelcom zaleca się skupienie 
tylko na aktualnie oddawanym strzale i uwolnienie uwagi w przerwie między strzałami. 
Takie podejście może dodatkowo uwypuklić cykliczność wykonywanych czynności, 
a przepływ jest intensywniejszy w aktywnościach, które są wykonywane w sposób ciągły. 
Nie da się wchodzić we flow na każdy strzał z osobna. Uwzględniając poszczególne fazy 
cyklu flow, powrót do transu zajmuje około 15 minut, czyli o wiele dłużej, niż trwa przerwa 
między strzałami.   

Pełna koncentracja na wykonaniu wyłącznie niezbędnych na stanowisku czynności, 
w połączeniu z ich powtarzalnością, może zaindukować wejście we flow. Jeżeli uda się 
w nim utrzymać do końca konkurencji, działania będą w pełni zautomatyzowane 
i optymalne. („Umiem to robić, jestem w tym dobry, a teraz to zrobi się samo.”) 
Zawodnicy, którzy zazwyczaj kończą zawody z dobrym wynikiem, kończą je też przed 
innymi. Szybkie strzelanie i krótkie przerwy między strzałami mają wpływ na utrzymanie 
ciągłości stanu flow. 
 

Transfer doświadczeń. Strzelectwo nie jest dyscypliną sportu, która w swojej istocie 
jest nacechowana wyzwalaczami przepływu, tak jak np. sporty ekstremalne, w których 
występuje różnorodne środowisko, oddziaływanie multisensoryczne oraz zagrożenie 
życia. Zanim jednak będziemy próbowali zmodyfikować i wykorzystać wyzwalacze flow 
na strzelnicy, bardzo pomocne będzie zapoznanie się z tym stanem podczas 
wykonywania czynności, dla których jest on bardziej naturalny (fot. 7). Wysoki potencjał 
indukcji przepływu niesie ze sobą uprawianie dyscyplin sportowych, takich jak: jazda na 
nartach, desce, rowerze, motocyklem, wspinaczka skałkowa itp. Wysokość i prędkość to 
czynniki, które stosunkowo łatwo i naturalnie wywołują flow. Taniec czy gra na 
instrumencie (fot. 8) to również aktywności, w których łatwo się „zatracić” i można „dać 
się ponieść”. Dzięki temu uczymy się flow w bardziej sprzyjających warunkach, a potem 
możemy przenieść nasze doświadczenia na nieco trudniejszy grunt strzelecki. Częste 
wchodzenie we flow poza strzelnicą usprawni ten proces na stanowisku strzeleckim. 

 
Fot. 7. Transfer doświadczeń – sporty ekstremalne. Źródło: materiały własne. 
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Fot. 8. Transfer doświadczeń – gra na instrumencie: Tomasz Wawrzonowski z basem firmy 

GMR model Flow In Bartosza Jasieckiego. Źródło: materiały własne. 

Indukcja stanu flow. Maksymalną skuteczność w sporcie uzyskuje się przy 
minimalnej kontroli ze strony procesów świadomych. Dialog wewnętrzny, precyzujący 
sposób wykonania trudnego technicznie albo ryzykownego elementu, może doprowadzić 
do pojawienia się uczucia niepewności i niepokoju. Nawet jeżeli wcześniej nam 
wychodziło, to sama analiza porównawcza sytuacji przeszłej z obecną jest procesem 
oceniania, związanym z krytycznym sposobem myślenia, co hamuje nasze automatyzmy. 
Ponadto odnoszenie się do zdarzeń z przeszłości uniemożliwia pełną koncentrację na 
chwili obecnej. Nie jesteśmy w pełni „tu i teraz”. Tak więc wyobrażanie sobie, w jaki 
konkretnie sposób za chwilę zamierzam strzelać, nie jest dobrym sposobem na 
uruchomienie stanu przepływu. Pates (2003) postuluje wykorzystanie bodźców 
przypominających o przepływie przed wykonaniem sportowym: 

 Wyobraź sobie i szczegółowo odtwórz stan przepływu. 
 Wybierz utwór muzyczny, który ci się kojarzy z tym stanem. 
 Odsłuchaj go przed startem. 
W efekcie muzyka pomaga zwiększyć kontrolę nad emocjami i myślami, co 

gwarantuje lepszą technikę i zwiększa skuteczność. 
Zamiast mówić sobie, jakie czynności będziemy wykonywać na stanowisku, lepiej 

postarać się przywołać uczucia, które nam towarzyszyły, kiedy ostatnio nam wychodziło, 
kiedy byliśmy skuteczni, osiągaliśmy sukces. Ważne jest też, żeby przed rozpoczęciem 
działania przerzucić pełnię uwagi na „tu i teraz”. Przywołane uczucia mają nam 
towarzyszyć w teraźniejszości. Pełna koncentracja ma być zogniskowana na 
wykonywanej czynności. 

Badania z wykorzystaniem techniki neuroobrazowania mózgu potwierdziły, że 
zapach, który kojarzy nam się z jakimś konkretnym zdarzeniem, przywołuje emocje, które 
temu zdarzeniu towarzyszyły. Zapach można więc wykorzystać, jako wyzwalacz stanu 
flow. Do tego celu wystarczy użyć przyjemny perfum, aromat, lawendę itp. Ważne, aby 
mieć wybrany zapach przy sobie, na przykład w walizce ze sprzętem strzeleckim. 
Umożliwi nam to powąchanie go na udanym treningu czy bezpośrednio po dobrym starcie 
w stanie przepływu. W ten sposób zakotwiczymy wybrany zapach z emocjami 
towarzyszącymi flow. Aby ułatwić sobie ponowne wejście w przepływ, wystarczy 
„wciągnąć kotwicę na pokład”, czyli ponownie powąchać ten sam zapach przed kolejnym 
startem. 
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Pokaz zamiast opisu. Z uwagi na złożoność i ulotność tego procesu, nie ma możliwości 
wytłumaczenia zawodnikowi, na czym flow polega i poproszenia go o zapoczątkowanie 
takiego stanu u siebie.  Wynika to nie tylko z niemożności precyzyjnego zdefiniowania tak 
holistycznego, różnorodnego i indywidualnego przeżycia, ale przede wszystkim 
z ograniczonej świadomej kontroli nad procesami zachodzącymi w układzie nerwowym. 
Nie dość, że każda definicja nie jest wystarczająca i dostatecznie pełna, to jej 
zwerbalizowanie powoduje aktywację płatów czołowych mózgu, które to powinny być 
wyłączone. Dodatkowe negatywne skutki podania zawodnikowi definicji to samoocena 
oraz kontrola, czy udaje mu się do tego stanu zbliżyć. To wyciąga zawodnika z bycia 
skoncentrowanym "tu i teraz" głęboko w swoim ciele. Może także uruchamiać dialog 
wewnętrzny i wewnętrznego krytyka. W taki sam sposób, jak definicja, działają 
skomplikowane algorytmy prezentujące technikę oddania strzału. Dodatkowo mają one 
naniesioną strukturę czasu, gdzie kolejne czynności zazębiają się na siebie. Tak podaną 
treść można zrozumieć jedynie dzięki pobudzeniu w mózgu struktur korowych, które we 
flow powinny ulegać dezaktywacji... Zdecydowanie lepszym pomysłem na nauczenie 
techniki i struktury czasowej strzału jest pokazanie dobrego zawodnika na filmie lub 
jeszcze lepiej na żywo. Da to holistyczny odbiór struktury ruchu. 

Wartym polecenia przykładem, może być pokaz strzelania Anny Korakaki (fot. 9). 
Grecka zawodniczka prezentuje bardzo charakterystyczny, agresywny model strzelania. 
Jeżeli obraz takiego strzelania, jakie prezentuje Korakaki, wywoła w zawodniku jakieś 
odczucia, nastawienie, podejście, to powinno doprowadzić go do podobnego sposobu 
strzelania. Poprzez empatię, wraz z obrazem techniki i postawy, zawodnik przejmuje 
sylwetkę, uczy się postawy wewnętrznej oraz poznaje nastawienie mentalne wraz 
z emocjami, podejściem czy oddechem. Tony Robbins, autor bestselleru "Obudź w sobie 
olbrzyma", w ten właśnie sposób uczył się karate. Wraz z miną, sylwetką i dźwiękami, 
które wydawał mistrz. To od razu uwalnia odpowiednie podejście, nastawienie mentalne. 
Rozczłonkowanie techniki strzału czy rozbicia cegły ciosem karate na małe techniczne 
elementy niesie ze sobą tylko zewnętrzną strukturę ruchu, a nie mówi nic o procesach 
wewnętrznych, czy to mięśniowych, czy też, dużo ważniejszych w strzelectwie, 
nerwowych. 

 
Fot. 9. Anna Korakaki.  

Źródło: http://greece.greekreporter.com/files/21ebbaa1eeefae1c0cf7e9891603cf9e_XL.jpg 

Koncentracja „tu i teraz” jest esencją psychologii peak performace. „Tu” oznacza 
nas samych, czyli nasze ciało w trakcie złożenia. Są to odczucia płynące z mięśni 
(proprioreceptywne). W przerwie między strzałami uwagę powinno się skierować na 
oddech. Do uciszenia dialogu wewnętrznego przydatny może okazać się sposób 
polegający na rozluźnieniu dolnej szczęki i języka. Koncentracja „teraz” obejmuje tylko 
i wyłącznie teraźniejsze działanie, czyli utrzymywanie broni w rejonie celowania lub 
falowanie przepony pod wpływem oddechu podczas przerwy między strzałami. Nie 
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wychodzi ona nawet na pół sekundy w przyszłość, przewidując wartość strzału, serii, 
a tym bardziej możliwy pułap wyniku i jego konsekwencje. Dzięki takiej koncentracji, która 
nie przewiduje przyszłości, nie ma już strachu przed porażką. Dlatego też przypominanie 
zawodnikowi, że może zostać wykreślony z reprezentacji, nie gwarantuje optymalnego 
stanu koncentracji uwagi na stanowisku. Niewykluczone, że straszenie motywuje 
zewnętrznie do zwiększenia obciążeń treningowych, ale nie prowadzi do wyższego 
wyniku, bo blokuje flow. Nadzieje i lęki to czynniki niweczące teraźniejszą chwilę. 

„Teraz” oznacza także, że nie zajmujemy się tym, co było. „Samoobserwacja jest 
nośnikiem wątpliwości i zniechęcenia, defetystą, naszym wewnętrznym krytykiem” (Kotler 
2014). Nie analizujmy tego, co i jak wykonaliśmy, bo nie mamy już na to wpływu. 
Wewnętrzny krytyk zostanie uciszony, bo nie będzie miał się czym zajmować. 
Koncentracja „tu i teraz” rozwiązuje problem przedłużonych strzałów. Przeciąganie 
strzałów jest objawem obawy przed oddaniem złego strzału. Taka obawa nie ma miejsca, 
kiedy podczas złożenia nie oceniamy statyki czy szans na trafienie dziesiątki. 
Wytrzymanie strzału jest efektem tak dobrej koncentracji na czuciu statyki 
(propriocepcji), że zawodnik nie „zauważa”, że padł strzał. Nie działa to w odwrotną 
stronę. Jeżeli zawodnik wytrzyma po strzale, nie musi to oznaczać dobrej koncentracji, 
skupienia na ciele.  

„Nie rozpamiętuj przeszłości. Nie marz o przyszłości.  
Skoncentruj umysł na chwili obecnej"  

(Budda). 

Medytacja (fot. 10) to intensywna koncentracja uwagi na wybranym obiekcie, 
z pominięciem bodźców nieistotnych oraz zakłócających (dystraktorów). Stan ten jest 
możliwy do osiągnięcia, dzięki przejęciu pełnej kontroli nad działaniem umysłu, czyli 
myślami. Przez mózg medytującego powinny przepływać tylko takie myśli, które są przez 
niego pożądane. Dzięki ćwiczeniom medytacyjnym, organizm osiąga stan głębokiego 
odprężenia i relaksu. Dochodzi do rozluźnienia mięśni szkieletowych oraz głębokich, 
a także naczyń krwionośnych, uspokojenia akcji serca, spowolnienia metabolizmu, 
zmniejszenia ilości kwasu mlekowego we krwi. Dzięki medytacji uzyskuje się stan 
umysłu, który rejestrowany jest, jako koherencja (zgodność) wewnątrzpółkulowych 
i międzypółkulowych fal mózgowych. Wszystkie te czynniki wskazują na zmniejszone 
obciążenie organizmu, ułatwiając odpoczynek i zmniejszając niepokój. Praktyki 
medytacyjne ułatwiają pozbycie się natrętnie pojawiających się negatywnych uczuć, 
myśli i wyobrażeń. Zmniejszają zatem obciążenie organizmu stresem i wzmacniają 
zdrowie psychiczne.  

 
Fot. 10. Medytacja. Źródło: materiały własne. 
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Medytacja to stan spokoju, uwagi i gotowości, zasadniczo różny od leniwego, 
półświadomego stanu umysłu w trakcie zwykłego odpoczynku lub drzemki. Pomaga 
skierować uwagę na obecne doświadczenie. Techniki medytacyjne pomagają osiągnąć, 
nie podlegającą ocenie, świadomość doznań wewnętrznych (doznania cielesne, emocje) 
oraz bodźców zewnętrznych (obrazy, dźwięki). Możemy nabrać dystansu do własnych 
emocji, wyciszyć dialog wewnętrzny i utrzymywać koncentrację w „tu i teraz”. 

Motywacja autoteliczna występuje wtedy, kiedy strzelanie sprawia zawodnikowi 
przyjemność. Strzela z radością, bo to lubi. Takie podejście mają młodzi sportowcy, 
zaczynający swoją karierę, dla których strzelanie jest pasją. Z czasem takie nastawienie 
ustępuje poczuciu obowiązku. Dzieje się tak wobec presji działaczy albo trenerów, którzy 
wymagają wyników. Zawodnik broni swojej pozycji w reprezentacji, walczy o szacunek. 
W wieku seniorskim często od uzyskanego wyniku zależy byt finansowy całej jego 
rodziny. To są czynniki rodzące wątpliwości i strach. Tworzy się sytuacja, w której więcej 
można stracić, niż zyskać. To może prowadzić do nieświadomego unikania (reakcja 
ucieczki). Flow, pożądany jako przyjemny stan, staje się nagrodą. Zmienia nastawienie 
z obronnego przed wysiłkiem i zmęczeniem (często słyszane „nie chce mi się” tuż przed 
startem) na radość płynącą z możliwości podjęcia wyzwania. Zawodnik zaczyna 
traktować zawody, jak przygodę. Odkrywa swoją sportową pasję na nowo. Znowu strzela 
dla radości i zabawy, czego efektem ubocznym są dobre wyniki. Tak oto radzi kompozytor 
swoim uczniom: „Rób to dla satysfakcji, jaką to daje. […] Nie oczekuj, że zarobisz 
pieniądze, nie oczekuj sławy, ani poklepywania po plecach, nie oczekuj niczego. Rób to, 
bo to kochasz”. (Csikszentmihalyi 1975). 

 
Warunkiem wejścia w stan przepływu jest obecność okoliczności sprzyjających, tzw. 

wyzwalaczy (ang. trigger, pol. także język spustowy). Do najsilniejszych wyzwalaczy flow 
należą: 
1. Ból i wyczerpanie (przekraczanie własnej granicy zmęczenia). 
2. Zagrożenie zdrowia i życia. 

Ad. 1. Przedsionkiem do przepływu jest stan euforii biegacza (fot. 11), który 
generowany jest podczas bardzo długiego i intensywnego wysiłku. Intensywność treningu 
jest bezpośrednio związana z wystąpieniem stanu flow w czasie startu. Im więcej wysiłku 
biegacze wkładali w trening, tym intensywniej odczuwali przepływ w trakcie zawodów. 
„U kresu wytrzymałości łatwo o magiczne chwile” (ultramaratończyk Dean Karnazes). 

Ad. 2. Niebezpieczeństwo 
prowadzi do podwyższenia 
koncentracji. „Mogę usiąść na 
tyłku i medytować przez dwie 
godziny, by osiągnąć trwający 
jakieś piętnaście sekund 
przebłysk tego stanu. Albo mogę 
wystawić swe życie na ryzyko 
i osiągnąć go w jednej chwili – 
i będzie on trwał godzinami” 
(wspinacz Dean Potter w Kotler 
2016, s.69). 

  

Fot. 11. Euforia biegacza. 
Źródło: materiały własne. 
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Elementy środowiska, sprawiające że wpadamy w trans, to wyzwalacze zewnętrzne. 
Zaliczamy do nich: 

I. Poważne konsekwencje. 
II. Stymulujące środowisko. 
III. Głębokie wsłuchanie się we własne ciało. 

Ad. I. Poważne konsekwencje nie muszą być koniecznie 
związane z zagrożeniem zdrowia i życia (fot. 12). Mogą one 
wynikać z podejmowania działań obarczonych ryzykiem 
społecznym (związanym z funkcjonowaniem w grupie) 
i opartych na relacjach interpersonalnych. Kiedy pojawia się 
strach, to znak, że możesz wejść we flow. Przestajesz 
unikać wyzywających sytuacji, lecz próbujesz się z nimi 
w oczekiwaniu na fale przepływu. 

Ad. II. Stymulujące środowisko to takie, które jest nowe, 
nieprzewidywalne i złożone. W strzelectwie sportowym 
występuje tendencja do trenowania w warunkach jak 
najbardziej odzwierciedlających sytuację startową. Na 
zawodach wszystkie parametry strzelnicy są ściśle 
określone przepisami ISSF. Oznacza to zwykle dążenie do 
zapewnienia trenującemu zawodnikowi tego samego 
rodzaju tarcz (elektronicznych lub papierowych), 
zawieszonych na tej samej wysokości, podobną wysokość 
stolika i intensywność oświetlenia. Takie przygotowanie do 
startu głównego niewątpliwie pozwoli rozwiązać zawczasu 
mogące się pojawić problemy i niedogodności.  

Warto jednak rozważyć zróżnicowanie warunków treningowych. Można np. zmieniać 
kształt i wielkość tarcz, wagę pistoletu czy spustu. Wejście we flow jest dużo łatwiejsze 
w różnorodnym, stymulującym środowisku. Tworzenie takiego na treningu pozwoli 
częściej przebywać we flow, a co za tym idzie, czerpać wiele niesionych przez ten stan 
korzyści. Co więcej, przepływ na treningach zaowocuje szybszą nauką i większą 
łatwością wejścia w ten stan na zawodach. Możemy postarać się uzupełniać treningi 
o różne strzelnice (10, 25, 50, 300 metrów), różne regulaminy (ISSF, CISM), a przede 
wszystkim o różne rodzaje i konfiguracje broni. To ostatnie ma szczególny wpływ, bo 
oddziałuje na nasze receptory kinestetyczne (proprioreceptory), kierując uwagę na ciało. 
Nie bez powodu zdarza się, że słyszymy, że w broni innego zawodnika spust jest „taki 
fajny”, a rękojeść „taka wygodna”. Znane są nawet przypadki poprawienia rekordu 
życiowego z pożyczonej broni. 

Ad. III. Wsłuchanie się w ciało (fot. 13) wyzwala uczucie jedności z bronią. To czucie 
proprioreceptywne, wewnątrzmięśniowe, które powinno przeważać nad koordynacją 
wzrokową. Daje to wrażenie sprawstwa w czasie rzeczywistym, zamiast reagowania na 
obraz przyrządów, który dociera do mózgu z opóźnieniem. Minimalny czas reakcji prostej 
wynosi około 0,2 sekundy. W efekcie obraz, który korygujemy jest już nieaktualny. 
Strzelanie oparte na koordynacji wzrokowej oznacza pasywność (nic nie robię), jeśli 
obraz jest poprawny i korektę, kiedy obraz jest zaburzony. Daje to efekt „bronienia się 
przed strzelaniem dziewiątek”. To reakcja na błąd, który już zaistniał 0,2 sekundy 
wcześniej i nie jesteśmy w stanie go poprawić. Wczucie się w ciało daje odwrotny efekt: 
dążenie do „atakowania dziesiątki”. Strzelec jest aktywny, staje się ciągle wykonującą się 
czynnością utrzymywania broni w celu. Aby rozwinąć u siebie taki rodzaj koordynacji, 
należy prowadzić treningi z zamkniętymi oczami lub przy zgaszonym światłem. Zmysł ten 
jest szczególnie rozwinięty u osób niewidomych, które kompensują w ten sposób 
niedostatek koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

Fot. 12. Poważne 
konsekwencje.  

Źródło: materiały własne.
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Fot. 13. Wsłuchanie się w ciało. Źródło: materiały własne. 

Strategie psychologiczne, które kierują naszą uwagę na chwilę obecną to 
wewnętrzne wyzwalacze przepływu. Zaliczamy do nich: 
IV. Jasne cele. 
V. Natychmiastowy feedback (z ang. informacja zwrotna). 

VI. Adekwatny poziom wyzwania do posiadanych umiejętności. 

Ad. IV.  Jasne cele można sprecyzować, udzielając sobie odpowiedzi na pytanie, na 
czym polega bezpośredni sukces. Wydaje się, że w strzelectwie będzie to „trafienie 
dychy”, jednak takie podejście powoduje ryzyko zablokowania flow przez presję wyniku. 
Może zatem „strzał w środek tarczy”? I tu czyha pułapka na „surferów przepływu”, bowiem 
ocena wzrokowa hamuje czucie głębokie. To może „idealna praca na stanowisku 
strzeleckim”? I zaczyna się porównywanie stanu obecnego z wzorcowym... Znowu 
ocena i presja! Idealnym celem dla strzelca powinno być osiągnięcie stanu flow na 
stanowisku. Wówczas uzyskamy efekt uboczny w postaci wysokich wyników. „Strzelaj 
dychy, tylko się z nich nie rozliczaj”. 

Ad. V. Natychmiastowy feedback oznacza bezpośrednie połączenie między 
przyczyną a skutkiem. „Kiedy feedback pojawia się natychmiastowo, potrzebne nam 
informacje zawsze znajdują się pod ręką. Nie musimy błądzić myślami, nie ma potrzeby 
angażowania świadomości” (Kotler 2014, s. 125). Możemy korygować nasze zachowanie 
w realnym czasie, polegając na automatyzmach systemu ukrytego. Dzięki 
natychmiastowemu feedbackowi utrzymujemy koncentrację „tu i teraz”, bo nie musimy 
się rozglądać w poszukiwaniu wskazówek u innych ludzi, bądź przywoływać w pamięci 
doświadczeń z przeszłości. Obraz przyrządów oraz czucie statyki dostarcza strzelcowi 
natychmiastowej informacji zwrotnej o poziomie wykonania, co powinno ułatwiać wejście 
we flow. 

Ad. VI. Dobranie odpowiednich proporcji między stopniem trudności [Challenges] 
a poziomem posiadanych umiejętności [Skills] uważa się za najważniejszy 
z wewnętrznych aktywatorów przepływu. Zbyt trudne zadanie wywołuje niepokój 
[Anxiety], lęk, apatię. Za łatwe nie przykuwa naszej uwagi i wywołuje nudę [Boredom]. 
„Przepływ pojawia się na emocjonalnym styku, w środku drogi między nudą 
a niepokojem, w miejscu nazywanym przez naukowców tunelem przepływu [Flow 
Channel] – w punkcie, gdzie zadanie jest wystarczająco trudne, byśmy musieli się do 
niego przyłożyć, ale nie aż tak trudne, byśmy na nim polegli” (Kotler 2016, s. 125). 
Zależności te prezentuje wykres (ryc. 4): 
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Ryc. 4. Tunel przepływu (Flow Channel).  

Źródło: https://www.flickr.com/photos/benarent/2195470990/sizes/o/  

Kotler twierdzi, że „jeśli pragniesz wyzwolić przepływ, wyzwanie powinno o 4% 
przekraczać Twój poziom umiejętności” (2014, s. 126). W strzelectwie do ustalenia 
poziomu trudności wyzwania możemy np. policzyć średnią z wyników osiąganych 
w ostatnim tygodniu. Jednak celów nie należy ograniczać jedynie do wyniku. Może to też 
być o 4% dłuższy czas przebywania w „10” zmierzony na urządzeniu SCATT. 

Świeżość. Czasami możemy zaobserwować, że zawodnicy po długim okresie bez 
treningu (liczonym w miesiącach), strzelają na zawodach bardzo wysokie wyniki, jak na 
swoje możliwości. Związany z długim okresem roztrenowania wypoczynek, brak 
oczekiwań względem swojego poziomu oraz stopień wyzwania to koktajl, który może 
generować flow. Czas roztrenowania, o którym tu mowa, jest o wiele dłuższy, niż 
zazwyczaj proponowane zmniejszenie objętości treningu na tydzień przed startem 
głównym. 

Przejście z kategorii juniora do seniora. Wiele tak zwanych talentów, bardzo 
dobrze zapowiadających się karier sportowych, zakończyło się mniej więcej z okresem 
wejścia w wiek seniorski. Przejście do seniora często może oznaczać wyjście ponad flow 
channel, czyli zaburzenie równowagi między umiejętnościami a poziomem wyzwania. 
Występuje wtedy zatrzymanie rozwoju i ryzyko zakończenia kariery. 

Na zakończenie należy podkreślić, że wejście we flow nie udaje się za każdym 
razem. „Tylko świetnie wyszkoleni zawodnicy są w stanie osiągnąć taki stan i utrzymać 
go w obliczu wielkich wyzwań, jakimi są imprezy rangi mistrzowskiej” (Węcław 2014, 
s. 48). Wstępowanie na fale przepływu to umiejętność, którą można wytrenować. 
Przeważnie wystarczy pozwolić rzeczom, żeby się po prostu zadziały. Stan flow oznacza 
brak wątpliwości – jeżeli się zastanawiasz, czy go osiągnąłeś, to znaczy, że nie. 

W stanie przepływu sportowcy wyżej oceniają następujące aspekty swojego 
funkcjonowania: 

 poziom umiejętności, 
 poziom funkcjonowania ciała, 
 wytrzymałość, 
 szybkość, 
 odporność psychiczną, 
 gotowość do współzawodnictwa, 
 zdolność do wykonania na bardzo wysokim poziomie. 

A oto korzyści płynące z trenowania i startowania w stanie flow: 
 głębsza koncentracja uwagi, 
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 wyższy poziom wykonania (ryc. 5), 
 pozytywne odczucia w trakcie i po zakończeniu aktywności, 
 osiągnięcie stanu spokoju, 
 obniżenie poziomu lęku, 
 lepsze radzenie sobie z trudnościami, 
 łatwość i automatyzacja wykonania, 
 poprawa relacji z innymi, 
 szybsze podwyższanie poziomu. 

 

Ryc. 5. Efekt flow podczas strzelania konkurencji pistolet dowolny – Tomasz 
Wawrzonowski, Akademickie Mistrzostwa Świata, 2016 r. 

 
Doświadczenia pokazały, że snajperzy armii Stanów Zjednoczonych w stanie flow 

uczyli się średnio o 230% szybciej, niż normalnie. Oznacza to, że nauka nowej 
umiejętności i osiągnięcie określonego poziomu wykonania zajmowało im o połowę czasu 
mniej (Kotler 2014). Obserwacje Wheala (2014) potwierdziły, że przepływ skraca drogę 
do mistrzostwa o połowę i podnosi wydajność o 500%, generuje olbrzymią wewnętrzną 
motywację oraz czyni ludzi szczęśliwymi. 
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