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Як Колумб відкрив Америку, а науковці
— мотивацію та силу волі
Мотивація — це спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного
характеру, здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.

Мотивація необхідна, щоб ефективного виконувати прийняті
рішення й заплановані завдання. Якщо людина вмотивована, її
задоволення від роботи приносить якісний результат.

Дофамін — це “молекула мотивації”, нейромедіатор, який
синтезується в специфічних структурах головного мозку.
Найбільше дофаміну утворюється у відповідь на неочікувану
винагороду.

Інструменти мотивації: дієта, спорт, рівень стресу, цілі, нове, винагороди, оточення, керування
очікуваннями.

Залежності — виникають через те, що певні речовини чи поведінка можуть впливати на рівень
дофаміну, маніпулювати ним.

Сила волі — це свідомий самоконтроль, що потребує певних зусиль; здатність протистояти
небажаним думкам, почуттям чи спонуканням; а також здатність опиратись короткочасним
спокусам задля досягнення довгострокових цілей. Сила волі «мешкає» у префронтальній корі
головного мозку.

Руйнівники сили волі: брак енергії, поганий сон, стрес, постійне відволікання, відсутність чіткої
цілі та мотивації.

Силу волі «прокачують»: збалансована дієта, режим сну, низький рівень стресу, чіткі й цікаві
цілі, спорт, медитація.
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Jak Kolumb odkrył Amerykę, a naukowcy
motywację i siłę woli?
Motywacja to zachęta do działania, dynamiczny proces o charakterze fizjologicznym i
psychologicznym, zdolność osoby do czynnego realizowania swoich potrzeb.

Motywacja jest niezbędna do skutecznego wykonywania
zaplanowanych działań i podjętych decyzji. Jeśli motywacja osoby
jest wysoka, jej satysfakcja wobec pracy może spowodować dobre
wyniki.

Dopamina, czyli „cząsteczka motywacji”, neuroprzekaźnik,
syntezujący się w specyficznych strukturach mózgu. Najwięcej
dopaminy powstaje w odpowiedzi na nieoczekiwaną nagrodę.

Narzędzia motywacji: dieta, sport, poziom stresu, cele, nowość, nagrody, otoczenie, zarządzanie
oczekiwaniami.

Uzależnienia powstają przez to, że pewne substancje czy zachowania mogą mieć wpływ na poziom
dopaminy, manipulować nią.

Siła woli to świadoma samokontrola, która wymaga pewnego wysiłku; zdolność do pokonywania
niechcianych myśli, uczuć czy impulsów oraz zdolność do odkładania przyjemności na później, kiedy
przeciwdziałamy krótkoterminowym pokusom dla osiągnięcia długoterminowych celów. Siła woli
„mieszka” w korze przedczołowej naszego mózgu.

Niszczyciele siły woli to brak energii, brak snu, stres, ciągłe odwracanie uwagi, brak precyzyjnego
celu i motywacji.

Siłę woli trenuje się przy pomocy zbalansowanej diety, higieny snu, niskiego poziomu stresu,
precyzyjnych i ciekawych celów, sportu, medytacji.
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Слова:

Речення:

Сила — Siła

Силу волі треба розвивати

Волі — Woli

Siłę woli trzeba rozwijać.

Розвиток — Rozwój

Режим сну — Higiena snu
Спорт — Sport

Режим сну та спорт корисні для нашого мозку

Корисний — Korzystny

Higiena snu i sport są korzystne dla naszego mózgu

Мозок — Mózg
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