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KARAKTER (LIČNOST)

50% genetska  
pred ispoz ic i ja

50% ja  imam  
u t jeca j

JA biram: izgovor ili rad na sebi



Slika o sebi

Stavovi/
vjerovanja

misli

emocije

      ponašanje/izvedba



Ja sam nesposoban

Sto cu se 
truditi kad cu 
ionako izgubiti

Samo da se ne  
osramotim

strah od pogreške

nepoželjna izvedba



Slika o sebi

Stavovi/
vjerovanja

misli

emocije

  PONAŠANJE/IZVEDBA

Fokus na gradnju 
sportaševe pozitivne 
slike o samom sebi

  SP
ORTAŠ



Riječi koje nesvjesno izgovaramo sportašu pune sadržaj njegovog srca

hEARt



Govor identiteta

1           2           3           4           5           6           7           8           9          10

potencijal karaktera



ok, ali ne mogu lagati i reći nešto što je, kad nije

Govori ono što želiš vidjeti kod sportaša kao da je već napravio,  
a ne ono što vidiš

vs



Moraš dati sve od sebe. Vidiš kako se ____ baca na glavu 
a ti stojiš ukipljen ko _____ 

VS

Ako ti je stvarno stalo vjerujem da si sposoban da to i napraviš

sloboda izbora self image
Trener vjeruje 

da ja mogu “osjećaj ohrabrenja” 



Koliko sam ti puta rekao da _______

VS

Vjerujem da si dovoljno zrel za svoje godine da _______

Fokus na ponašanje      sportaš nas ne čuje        
stvara samoosudu  

 mala vjerojatnost promjene

Trener misli da sam zrel za svoje godine, a ja  
se ponašam _____.       imamo njegov fokus 
           
                 potiče proces promjene 



Fokus da sportaš bude bolji u odnosu na samog sebe

Fokus na izvedbu, rezultat je plod izvedbe i time je sekundaran

Fokus na ono što želimo vidjeti kod sportaša, a ne što vidimo



EMOCIJE MISLI

TJELESNE SENZACIJE

SELF  
(JA)







ABC - model

Aktivirajući 
događaj

Beliefs 
(Vjerovanje)

Consequenses 
   (posljedice)



Emocije dolaze ne od onog što se dogodilo, nego od 
našeg mišljenja/interpretacije o tome što se dogodilo



ABC - model

Nešto se
dogodilo

Vjerovanje 
o događaju

Emocionalna
reakcija



ABC - model

Nešto se
dogodilo

Interpretacija
događaja

Emocionalna
reakcija



ABC - model

Pogreška 
u izvedbi

Ja sam 
nesposoban

Ljutnja/
razočarenje

Mladi sportaš



Effective- 
zamjeni staru  
misao za novu

Dispute - 
ili ospori svoju 

misao/
vjerovanje

Nešto se 
dogodilo

Vjerovaje/
mišljenje

o tom što se 
dogodilo

Emocionalna 
reakcija

ABCDE  
   model





Lista potencijalnih fokus točki tijekom repetitivnih dionica: 

Fokus na prisutnost i svjestnost sebe u bazenu 
vs 

Fokus da se što prije riješim dionica 

- Ritam plivanja (usklađenost ruku, trupa, kukova i nogu) 

- Zvuk plivanja: primjećivanje zvuka prskanja vode, zvuk 

mjehurića kod izdisaja 

- Svjesnost sebe u prostoru - sebe u odnosu na veličinu 

bazena, svjesnost između sebe i okreta, tijela u odnosu na 

druge pruge 



-Osjećaj ruku kako ulaze i izlaze iz vode 

-Osjećaj ravne linije tijela od početka kralježnice do 

tjemena - slika strelice 

-Osjećaj pojedinačnog zaveslaja kroz vodu 

-Promatranje pulsa bez opiranja da ga mjenjaš 

-Fokus na pružanje vode ispred sebe 



Fokus na tijelo: 

1. Tijekom trke koji mišić/skupina mišića prva osjeća zamor/

težinu/napetost 

2. Koji drugi dio tijela zatim osjeća zamor/pregrijavanje/bol? 

3. Koji dio tijela osjećam najjačim i najmanje podložnim 

umorom? Koji je dio tijela koji može puno podnijeti i zadnji 

se umori 

4. Mogu li vizualizacijom zamišljati/predočiti da svaki izdah 

kao hladna obloga osvježava i daje energiju/prokrvljenost 

zamorene skupine mišića? 





Moment to moment mindful swimming

toMoment Moment



rame lakat šaka

šaka lakat rame

zaveslaj - ulazak

zaveslaj - izlazak



misao

emocĳa

tĳelo

lakat

100 m

disanje

lakat misao disanje/ 
refokus lakat

lakat emocĳa 
dosade

disanje/ 
refokus lakat lakat feedback 

(1 - 10)

100 m

udarci  
nogama

udarci  
nogama

udarci  
nogama

misao/
distrakcĳa

misao/
distrakcĳa

disanje/ 
refokus

udarci  
nogama

udarci  
nogama

udarci  
nogama

udarci  
nogama feedback 

(1 - 10)

Osvještavanje iz trenutka 
u trenutak



Snaga vrijednosti



Što je to što je vrijedno mog ustajanja rano ujutro, žrtvovanja slobodnog vremena i 
treniranja po 4 sata dnevno i to onda kad tijelo više “ne sluša”, kad tijelo kaže: “ne 
mogu više, dosta je!”. Što je to što će mi dati gorivo i energiju u trenucima kad se 
osjećam prazno, kad svaki zaveslaj mojih ruku ide sve teže, kad su suigrači 
potrošeni i ne pokazuju angažman koji bi trebali. Što je to što je vrijedno da 
proživljavam ponovno i ponovno strepnju i napetost tijekom utakmice, nervozu 
kad imam osjećaj da su sve oči uprte u mene dok imam loptu u ruci i priliku za 
šut, kada svaki pogled prema meni dodaje novu težinu svakog mog pokreta i 
poteza. Što je to zbilja tako vrijedno da razočanjenje bude gorak okus u ustima 
nakon što je utakmica gotova, gdje na kapaljku mogu primiti koju riječ pohvale ili 
podrške, ili ispraznu podršku da je “sve ok”. Što je to toliko vrijedno da pravim 
poteze, male neprimjetne zadatke i veliki posao u obrani za koje to nitko ne vidi, 
nitko ne primjećuje, nitko ne vrednuje i cijeni… Što je to toliko vrijedno da dam 
ekstra od sebe, izvučem djelic više svog tijela izvan razine vode, povećam brzinu 
zaveslaja dok se vraćam u obranu, podignem ruku u vis djelic ranije dok sam u 
obrani…

Što je to tako vrijedno da slušam kritike, omaložavanja i prodike nakon izgubljene 
utakmice u kojoj suigrači pokazuju daleko manji angažman od mene, daleko manji 
fokus, volju i htjenje, gdje pojedine apsolutno nije briga zašto smo izgubili 
utakmicu. Kad mi se pojavi strah od neispunjivanja vlastitih očekivanja, kad se 
osjećam prazno, bez trunke adrenalina, kad imam osjećaj da cijela utakmica 
prolazi pored mene, a ja kao da sam uspavan, kad se moje tijelo ponaša kao da 
me nije briga, a u sebi znam da to nije tako, kad imam osjećaj kao da sam 
odvojen od tijela, što je to što ne tjera naprijed usprkos nervozi i svim osjećajima 
koji kao da malo po malo sve više tope u bazen, 

koja je to jedna RIJEČ koja ce me osnažiti, osvježiti, dati trunak adrenalina da 
izronim djelić više iz bazena kad se čini da ništa više nema smisla, ta RIJEČ je:




Plivanje je moja STRAST,


moj životni odabir i NITKO nema pravo suditi mi 

(pa ni ja sam sebi) 


na temelju toga kako plivam






Moment to moment mindful performance

toMoment Moment



EMOCIJE MISLI

TJELESNE SENZACIJE

SELF  
(JA)



Pomoćnik startera pušta grupu na start

primjećujem nervozu/napetost 
 u ramenima 



ne opirem se 

svjesnim udahom 
stvaram prostor između sebe  

(promatrača nervoze) i nervoze



kažem sebi: 

OK je da se ovako osjećam 

Profesionalci se ovako osjećaju 

Mogu primijetiti nervozu  
i dalje plivati vrhunski



dok šetam prema startnom bloku 
primjećujem stopala i 

tjelesne senzacije šetanja



primjećujem prste  
na stopalima



primjećujem odvajanje stopala 
od podloge



primjećujem kako pogled bježi  
na rezultate prošle grupe



zatvaram oči, 
činim svjestan udah i refokusiram 

se na fokus točke trenera



Dok skidam odjeću 
osjećam dodirne točke odjeće i kože 

Primjećujem topli i hladni dio tijela, 
bez potrebe da išta mijenjam



Kratki scan tijela 

Primjećujem napeti dio tijela 

dajem mu razumijevanje i toplinu 

Svakim izdahom zamišljam da zrak dolazi 
samo do napete skupine mišića, hrani 

mišić potporom i opušta mišićna vlakna 



primjećujem 1. zvižduk suca 

svjesno odvajam ramena dalje od ušiju 



primjena rituala



primjećujem dodirne točke 
stopala i startnog bloka 

primjećujem zvuk bazena 
iz kojeg će “izroniti” zvuk zviždaljke



kratka vizualizacija kako voda 
čisti i otapa svu napetost/ 

strah od neispunjavanja očekivanja

trenutak ulaska u vodu



fokus na izvedbu 

fokus točke trenera





MISIJA – VIZIJA – CILJEVI – STRATEGIJA  

 • Misija – zašto nešto radimo, koja je naša uloga u sportu  

 • Vizija – gdje se vidimo u roku od 2 do 10 godina,  

smjer kuda idemo, slika u glavi  

 • Ciljevi – jasno definirani i mjerljivi ciljevi su preduvjet 
ostvarivanja  

vizije, odredišta do kojih želimo doći  

 • Strategija – detaljan plan za ostvarenje ciljeva, plan puta  



Psihološka priprema I. -  
Postavljanje ciljeva 

Čak niti najbolje definirana misija,  
niti briljantna vizija s izvrsnim i izvedivim strategijama  
nema praktičnu vrijednost ukoliko nije usvojena i ukoliko 
se ne provodi! 



Kako postaviti ciljeve da budu što efikasniji? 



1) Ciljevi koji se postavljaju trebaju biti umjerene težine i 
realistični. 

Više će motivirati izazovni ciljevi nego vrlo lagani i vrlo teški. 
(Locke) 

Dolaženje do cilja treba biti primjereno sposobnostima pojedinca. 

Zadatak ne smije biti do te mjere kompleksan da ga pojedinac 
doživljava neostvarivim. 



2) Ciljevi trebaju biti specifični (konkretni, 
određeni). 
 



3) Treba postavljati dugoročne i 
kratkoročne ciljeve. 
Putovanje od tisuću milja počinje jednim 
korakom. 
 



4) Kako postaviti ciljeve da budu što efikasniji? 
Treba postavljati ciljeve usmjerene i na rezultat i na 
izvedbu. 

U sportovima u kojima je velika konkurencija  
opasno je inzistirati samo na rezultatu! 



Uopće ne razmišljam o plasmanu  
jer bih si tako samo stvarala pritisak.  

Cilj je dati maksimum, niti jedan 
sportaš ne ide samo sudjelovati. 

Snježana Pejčić 
• prva juniorska medalja EP 2002. 
• sljedeća medalja tek 2008. godine 



5) Treba koristiti tehniku postavljanja ciljeva i kod priprema 
za natjecanja i tijekom svakodnevnih treninga. 



6) Ciljeve treba definirati u pozitivnim 
terminima. 



7) Treba definirati rokove za ispunjenje 
ciljeva. 
Ciljevi su snovi s rokovima. 



8) Treba definirati strategiju za 
postizanje cilja. 



9) Ciljeve treba zabilježiti  
u pisanom obliku. 



10) Treba postojati evaluacija postignuća. 
MJERLJIVI – treba postojati povratna 
informacija o približavanju i dosezanju cilja. 



11) Treba motivirati sportaše da prihvate 
postavljene ciljeve. 
Pojedinac bi cilj trebao doživljavati kao vrijedan i 
suvisao. 



Spremnost na potpunu usmjerenost i posvećenost 
sportaša dosezanju ciljeva jedna je od bitnih 
značajki vrhunskih sportaša. 

(Klodecka-Rozalska, 2006) 



Dolazak do cilja treba obilježiti  
i nagraditi 

 



SMART : 
Specific (specifični, određeni)  
Measurable (mjerljivi) 
Attainable (dostižni) 
Relevant (bitni, važni) 
Time-bound (vremenski 
ograničeni) 



1. Znati cilj  
2.Akcija 
3.Primjećivati rezultate 

akcija  
4.Promjena akcije 

(fleksibilnost)  


