
ŻYCIE JEST RUCHEM A RUCH JEST ŻYCIEM

Nic nie zastąpi ruchu

Rewolucja naukowo-techniczna, obok ogromnego postępu w rozwoju
nauki, produkcji coraz większych ilości dóbr materialnych, zaspokajania stale
rosnących potrzeb ludzkości, niesie ze sobą także wiele ujemnych skutków jak:
ograniczanie i niszczenie naturalnegośrodowiska człowieka, obniżenie jego
aktywności ruchowej (samochód, telewizja), szerzenie się chorób współczesnej
cywilizacji (głównie układu krążenia i nerwic) a także niekorzystnych zjawisk
społecznych, szczególnie wśród młodzieży.
Usilnie poszukiwane są środki zaradcze. Coraz częściej wskazuje się na ruch i
turystykę jako te spośród innych form aktywności człowieka, które ogrywać
będą coraz większą rolę w zagospodarowaniu stale rosnącej sumy czasu
wolnego i będą skutecznie przeciwdziałać fizycznej degradacji człowieka.
Człowiek współczesny powinien, aby skutecznie oprzeć się niszczącej sile
ujemnych zjawisk towarzyszących rozwojowi cywilizacji – być aktywny
ruchowo: pływać, żeglować, jeździć na rowerze, uprawiać narciarstwo, a nade
wszystko, jeżeli nie uprawia systematycznie innych sportów, co najmniej trzy
razy w tygodniu biegać i gimnastykować. Musi to być ruch systematyczny i
dość intensywny.
Mówiąc o wartościach kultury fizycznej wżyciu człowieka bierzemy pod uwagę
dwa ważne obszary jej oddziaływania.
Pierwszy, podstawowy, w którym poprzez różnorodne formy ruchu,ćwiczeń
fizycznych, sport i turystykę pomnaża się zdrowie fizyczne, kształtuje
odporność na choroby, podtrzymuje siły biologiczne człowieka niezbędne dla
aktywnego, twórczegouczestnictwa w różnych formachżycia społecznego.
Drugi, nie mniej ważny, w którym człowiek zaspokaja swoje potrzeby zabawy,
odpoczynku, rozrywki, i w którym uczestnictwo w kulturze fizycznej stanowi
swoistą formę konsumpcji kulturalnej.
Oba obszary oddziaływania składają się na pełny obraz kultury fizycznej, z
których każdy człon tego pojęcia: ,,kultura” i ,,fizyczna” stanowiąc jedną całość
przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju osobowości człowieka.

Wpływ ruchu i treningu na organizm

Zmiany, jakie zachodzą w organizmie pod wpływem systematycznego treningu,
są wszechstronne. Zmiany te mogą być tak głębokie i tak odbiegać od
przeciętnej normy,że przez wielu obserwatorów, nawet lekarzy – mogą być
mylnie oceniane jako zmiany patologiczne.
Z takimi przypadkami spotykają się często biegacze długodystansowi, amatorzy,
zgłaszający się do lekarza w przychodniach lecznictwa otwartego z prośbą o
wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia, niezbędnego do okazania



organizatorowi biegu. Lekarz badający rutynowo tętno pacjentów,
przyzwyczajony jest do tego, iż przeciętnie wynosi ono 70-80 uderzeń na
minutę, a często więcej. Jeżeli taki lekarz stwierdzi nagle u swego pacjenta
sportowca tętno 50, i niższe niż zazwyczaj ciśnienie, gotów jest zinterpretować
te dane – i często tak czyni – jako objawy niedomagań, podczas gdy są to
normalne objawy dużej wydolności.
Wiele korzystnych zmian, jakie zachodzącą w wyniku systematycznego
treningu, jest widoczne gołym okiem. Są to zazwyczaj: prosta, szczupła
sylwetka mimo lepszego umięśnienia, energiczny sprężysty chód, brak objawów
zmęczenia przy pracy fizycznej, na ogół lepsze samopoczucie w dniach, w
których inni czują się gorzej. W wyniku treningu uzyskuje się wyraźną poprawę
w podstawowych cechach motorycznych, takich jak: siła, szybkość,
wytrzymałość. Obszerniejsze, wykrywalne złożonymi badaniami, korzystne
zmiany zachodzą w organizmie w wewnętrznych narządach i tkankach.
Trening wpływa korzystnie na wzrastanie kości u dzieci i młodzieży,
przeciwdziała tworzeniu się odkształceń w strukturze kośćca, czyli zapobiega i
koryguje wady postawy oraz przeciwdziała osteoporozie w wieku późniejszym
pod warunkiem jednak, iż jest to trening dostosowany pod względem
intensywności i ukierunkowania do specyfiki wieku.
U osób starszych, nawettych, które rozpoczęły trening stosunkowo późno,
poprawia się struktura kości, stają się one mocniejsze, bardziej odporne na
urazy. U takich osób kości szybciej zrastają się po złamaniu. Trening wzmacnia
też i stabilizuje stawy. Dodać jednak należy, że stawy u osób starszych po 40-50
roku życia, to stosunkowo najczulszy punkt, szybko reagujący licznymi
uciążliwymi dolegliwościami i kontuzjami jeżeli trening nasz zaczniemy zbyt
ostro lub zastosujemy nadmierne obciążenie.
Przeciążenie treningowe w wieku młodocianym, a szczególnie trening siłowy
(ciężary), mogą powodować niekorzystne zmiany w składzie kości, hamować
ich wzrost i powodować przedwczesne kostnienie.
Wskutek treningu i poprawy struktury umięśnienia organizm lepiej
przystosowuje się do różnych obciążeń i wysiłku, ekonomiczniej wydatkuje
energię. Poprawa umięśnienia ma m.in. ogromne znaczenie dla stabilizacji
układy kostnego. Wśród licznych chorób współczesnej cywilizacji często
występują różne bóle kręgosłupa spowodowane nadmiernym naciskiem
wzajemnym kręgów na siebie powodując ich spłaszczenie, dyskopatie i inne
dolegliwości. Otóż jedną z ważnych przyczyn tych dolegliwości są właśnie
słabe mięśnie, szczególnie grzbietu i brzucha. Systematycznećwiczenie,
powodujące rozrost i wzmocnienie tych mięśni, doprowadzają do wzmocnienia
tzw. gorsetu mięśniowego, co łagodzi, a nawet likwiduje dolegliwości
odkręgosłupowe.
Pod wpływem treningu następują zmiany także w układach wewnętrznych.
Poddawany systematycznymćwiczeniom organizm doskonali funkcjonowanie



wątroby, gruczołów dokrewnych, gospodarkę hormonalną i enzymową.
Poprawia się system obronny, wzrasta odporność na zachorowania.
Szczególnie cenne i warte dokładniejszego omówienia są zmiany potreningowe
doskonalące system zaopatrzenia organizmu w tlen. Można właściwie bez
obawy popełnienia błędu powiedzieć, że wydolność i sprawność człowieka
zależą wprost od systemu zaopatrzenia w tlen.
Serce zmuszane do częstego wysiłku podczas treningu wszechstronnie
dostosowuje się do nowych wymagań. Objawia się to jego rozrostem i
powiększoną zdolnością do przepompowania krwi. Zdolność ta u trenującego
wzrasta niekiedy dwukrotnie w stosunku do stanu przedtreningowego.
Człowiek z wytrenowanym sercem ma większe poczucie komfortu, nie męczy
się byle z powodu i jest w stanie w każdej chwili podjąć i dobrze znieść każdy
nieoczekiwany wysiłek.
Dalszymi konsekwencjami treningu jest rozrost klatki piersiowej, usprawnienie
procesów oddychania i zaopatrywania organizmu w tlen. Powiększa się liczba
czerwonych ciałek krwi i znacznie polepszają zdolności obronne organizmu
przed różnego rodzaju inwazją.
Do niedawna uważano dość powszechnie,że szansa osiągnięcia dużej
wydolności fizycznej istnieje tylko do 20-25 rokużycia. Powątpiewano w
możliwości osiągnięcia wyraźniejszej poprawy sprawności fizycznej w
późniejszym wieku. Pogląd ten dotyczył szczególnie jednej z najważniejszych
funkcji – zaopatrzenia w tlen.
Coraz więcej danych poddaje ten pogląd w wątpliwości. Z moich wieloletnich
obserwacji czynionych na samej sobie oraz wielu kolegach biegaczach wynika,
że intensywny trening, rozpoczęty nawet po 40 rokużycia, może po kilku latach
systematycznychćwiczeń wydatnie poprawić wydolność fizyczną.
Dodać należy, że zwiększoną wydolność i odporność fizjologiczną wywołuje
trening umiarkowany. Przetrenowanie powoduje zmniejszenie odporności.
Zaobserwowano nawet u sportowców wyczynowych w szczytowej formie stan
zwiększonej wrażliwości na choroby. A więc w miarę!
Profilaktycznie stosowany ruch może mieć znaczenie w zapobieganiu
niewydolności krążenia, chorobie wieńcowej, nadciśnieniu,żylakom, chorobie
Buergera i wielu innych.
Aby wyrobić sobie dokładniejszy pogląd na temat zmian zachodzących podczas
treningu, celowe jest zapoznanie się z podstawowi parametrami fizjologicznymi
i zmianami jakie zachodzą przy obciążaniu organizmu różnymi wysiłkami.
Krew w tętnicach znajduje się stale pod pewnym ciśnieniem. Najwyraźniej
widać to w przypadku zranienia, kiedy krew wręcz tryska z uszkodzonej tętnicy.
Ciśnienie to można mierzyć, wnioskując z jego wysokości o stanie zdrowia i
sprawności.
Najprostszą metodą pomiaru jest słuchanie pod uciskiem mankietu gumowego
(aparat Riva-Roccego) tętnicy w dole łokciowym. Ciśnienie skurczowe oznacza



ciśnienie rozkurczowe w momencie jego rozkurczu. Ciśnienie oznacza się
symbolem w mm Hg (w mm słupa rtęci).
Widzimy więc że przy maksymalny wysiłku organizm w porównaniu do
zapotrzebowania przy pracy bardzo lekkiej zużywa 10-krotnie więcej energii,
częstość oddechu wzrasta dwukrotnie, zużycie tlenu pięciokrotnie, a tętno nawet
2,5-krotnie.
Badania porównawcze nad zdrowotnym znaczeniem niektórych form
aktywności ruchowej doprowadziły do wniosku,że szczególnie korzystny
wpływ na rozwój różnorodnych funkcji organizmu oraz zdrowia mają ćwiczenia
o charakterze wytrzymałościowym. Systematyczniestosowane, wybitnie
podnoszą wydolność ustroju. Badania fizjologów i lekarzy wykazały również że
najskuteczniejszą formą ruchu, wyposażającego organizm w zdolności
adaptacyjne, jest bieg naświeżym powietrzu. Szczególne walory zdrowotne i
hartujące ma bieganie zimą na nartach.
Ze względu na walory zdrowotne, naturalność i prostotę ruchu oraz możliwość
stosowania w każdych warunkach, bieg powinien stać się podstawową formą
ćwiczeń w ramach programu podnoszenia stanu fizycznego społeczeństwa.
W. Romanowski i A. Eberhard stwierdzają:
,,O ile wysiłek szybkościowy i siłowy przewiduje stan wytrenowania mięśni
szkieletowych i układów ruchowych nerwowo mięśniowych, o tyle wysiłek
wytrzymałościowy wpływa głównie na usprawnienie funkcjonalne narządów
wewnętrznych. Odnosi się to specjalnie do układu krążenia, oddychania,
termoregulacji i całego metabolizmu tkankowego. Usprawnienie czynności tych
układów jest dla funkcji organizmu znacznie ważniejsze niż rozwój mięśni”.
Ma to szczególne znaczenie dla ludzi starszych, dla których niewskazane są
ćwiczenia siłowe i szybkościowe.
Aczkolwiek bieganie, jak już powiedzieliśmy jest, szczególnie dla osób w
średnim i starszym wieku, najbardziej wszechstronną formą ruchu, to na samym
tylko biegu nie należy poprzestawać. Wskazane jest stosowanie różnych
ćwiczeń uzupełniających i ogólnorozwojowych skierowanych przede wszystkim
na te partie mięśni i stawy, które nie pracują podczas treningu biegowego albo
ich praca ma charakter ograniczony i jednostronny. Zalecić na przykład można
ćwiczenia rąk z ciężarkami, wzmacniające umięśnienie obręczy barkowej.
Ciężarki powinny być niewielkie, tak by podczasćwiczeń (wyciskanie) nie
hamowały płynnego oddechu. Wśrednim i starszym wieku należy unikać
wszelkichćwiczeń powodujących zatrzymanie oddechu i duży wzrost ciśnienia
w klatce piersiowej. Wskazane są też ćwiczenia wzmacniające mięśni brzucha
(np. leżąc na plecachćwiczyć nożyce) i mięśni stabilizujących kręgosłup.
Nie należy natomiast przesadzać z ćwiczeniami gibkościowymi. Szczególnie
trzeba zrezygnować z popularnego we wszystkichtestach i sprawdzianach
skłonu w przód z dotknięciem podłoża przy wyprostowanych nogach.
Ćwiczenie to nadmiernie stosowane, rozciąga mięśnie stabilizujące kręgosłup.



Zalecane są natomiast wszelkie inne formy ruchu: pływanie, jazda na łyżwach i
na nartach, gry: w piłkę, ringo, tenisa itp.
Wielką wagę przywiązywałabym też do biegania boso. Sądzę, a potwierdza to
moja praktyka,że odbywanie części treningu boso (piaszczysta plaża, łąka) ma
wielki wpływ na wzmocnienie mięśni i wiązadeł oraz wysklepienie stóp. Są też
dowody na to,że istnieje ogólniejszy wpływ bezpośredniego kontaktu stopy z
naturalnym podłożem na cały organizm. Zalecałabym też bieganie od czasu do
czasu boso pośniegu. Jest to bardzo dobryśrodek hartujący, ale mogą go
stosować wyłącznie osoby mające za sobą wstępny etap hartowania.
Także małe dzieci, kiedy zaczynają chodzić, warto zachęcać do chodzenia boso;
po dywanie, po piasku lub po trawie. Chodzenie boso ma pozytywny wpływ na
prawidłowe wysklepienie się stopy, zapobiega płaskostopiu – jednej z
najczęstszych wad postawy. Dobrze też wpływa na hartowanie.
,,Zwiększona aktywność ruchowa – pisze prof. St. Kozłowski – wywiera
wielostronny korzystny wpływ na stan zdrowia człowieka. W aspekcie
profilaktyki wśród korzystnych efektów zwiększonej aktywności ruchowej na
szczególną uwagę zasługują: zwiększenie wydolności fizycznej i siły
mięśniowej, zmniejszenie zagrożenia chorobami układu krążenia oraz
zmniejszenie zagrożenia chorobami przemiany materii takimi jak otyłość i
cukrzyca.
W leczeniu cukrzycy racjonalnie stosowane wysiłki fizyczne stanowią element
równie ważny jak leczenie dietetyczne, a nawet farmakologiczne.
U ludzi zdrowych trening fizyczny, zwłaszcza długotrwały, może powodować
obniżenie skurczowego ciśnienia tętniczego w spoczynku. Nie jest to jednak
zjawisko występujące systematycznie.
Ruch ma duże znaczenie nie tylko w zapobieganiu chorobom. Może też być
wykorzystywany jako waży środek rehabilitacji iprzywracania zdrowia.
Zdolność wysiłkowa ludzi z chorobą niedokrwienia serca – prawidłowo
rehabilitowanych i aktywnychruchowo, bywa czasem znacznie większa niż
ludzi zdrowych, prowadzących siedzący tryb życia.”
W cytowanej już księdze Profilaktyczne znaczenie aktywności ruchowej
człowieka stwierdza się:
,,Wysiłek fizyczny może odegrać rolę zapobiegawczą w stosunku do
następujących schorzeń układu sercowo-naczyniowego:

� niewydolności krążenia, dzięki mechanizmom usprawniającym warunki
krążenia krwi, zmniejszającym zastój krwi na obwodzie.

� choroby wieńcowej serca i jej powikłań,
� choroby nadciśnieniowej, zwłaszcza w nadciśnieniu samoistnym
� powikłań naczyniowych miażdżycy, a szczególnie w zespole

zarostowego stwardnienia tętnic,
� zmian zatorowo-zakrzepowych naczyń mózgowych na tle miażdżycy,
� powikłań naczyniowych w przebiegu cukrzycy,



� żylaków kończyn i w powstawaniu na ich tle procesów zakrzepowo-
zapalnych,

� zakrzepowo-zarostowego zapalenia naczyń (choroba Buergera).
Znaczenie zapobiegawczećwiczeń fizycznych w stosunku do niektórych
schorzeń wynika w sposób oczywisty z omówionych zmian
potreningowych, jak i z wpływu wzmożonej aktywności ruchowej na
metabolizm węglowodanów, tłuszczów i fibrynolizę krwi”.
Aktywność fizyczna jest osią, wokół której budować można całą strategię
zdrowego stylużycia. Posługując się środkami kultury fizycznej możemy
wydatnie wpływać na rozwiązywanie problemów w innych obszarach. I tak
np.
- Aktywność fizyczna skutecznie reguluje procesy metaboliczne,

kontroluje tendencje do nadwagi i koryguje błędy żywieniowe.
- Ćwiczenia fizyczne z reguły eliminują nałogi, ze względów

fizjologicznych i wskutek rozwoju innego sytemu wartości. Sprawność
jako element nowoczesnego stylużycia (zdrowego) coraz bardziej
sprzeczna jest z uleganiem nałogom jako dowodem słabości i zacofania.

- Wzmocnienie fizyczne stymuluje wzmocnienie psychiczne a ponadto
wspomaga sprawność intelektualną. Dzielność życiowa uzyskana
poprzez rozwój fizyczny staje się składnikiem powodzenia.

- Podniesienie kondycji najważniejszego organu – serca nie może być
osiągnięte żadnym innym sposobem. Nie ma takiego leku ani metody,
która umożliwiłaby odpowiedni rozrost mięśnia sercowego i takie jego
przeplecenie licznymi tętnicami wieńcowymi, by serce w każdych
warunkach sprostało zadaniu. Jedyną metodą wzmocnienia serca jest
ruch i okresowe zmuszania serca do intensywniejszej pracy.

ILE RUCHU

Ruch wtedy jest skuteczny, gdy realizowany jest w odpowiedniej
częstotliwości, intensywności i objętości.
Dopiero te trzy wielkości razem wzięte tworzą udaną kompozycję normy
ruchu. Częstotliwość wynika z prawa super kompensacji, co oznacza,że
kolejny wysiłek (trening) powinien nastąpić w momencie, miedzy zasoby
energetyczne wyczerpane w ostatnimćwiczeniu zostaną nie tylko
odbudowane (kompensacja), ale jeśli ćwiczenie było dość intensywne i
trwało dostatecznie długo, odbudowane z nadmiarem (superkompensacji).
Objętość oznacza, iż trening musi być tak długo, by całe ciało zdołało się
wszechstronnie adaptować do zmienionych wymagań i zaangażować w
niezbędny wydatek energetyczny, a zasoby organizmu tak głęboko
wyczerpane,żeby powstał silny bodziec (potrzeba) do ich odbudowy.



Intensywność najłatwiej mierzyć. Korzystamy tu z doskonałej precyzji
takiego pomiaru, który wprost i bardzo dokładnie oddaje wielkość wysiłku
tj. tętna.
Uwzględniając optymalne wskazania dotyczące częstotliwości, objętości i
intensywności treningu, jako uniwersalny wzorzec aktywności fizycznej dla
dorosłych zalecam zasadę:3 x 30 x 130. Oznacza ona,że dla podtrzymania
zdrowia i kondycji fizycznej każdy człowiek nie pracujący fizycznie,
powinien poddawać swe ciało wysiłkowi co najmniej 3 razy w tygodniu, z
tym że przynajmniej przez 30 minut z każdego z treningów tętno powinno
wynosić około 130.
W stosunku do dzieci dawka ta może być zwielokrotniona. Każde dziecko,
dopóki rośnie i rozwija się, powinno uprawiać sport, turystykę i różne
ćwiczenia fizyczne w wymiarze 2-3 godzin dziennie w tym część tych
ćwiczeń (3-4 odcinki po 10-15 minut) powinna być tak intensywna, by tętno
wynosiło około 140-150.
Trenujący maraton biegają od 5 do 8 tys. km w roku i proporcjonalnie 400
do 800 km w miesiącu i 80-250 km w tygodniu.
Amatorzy biegają oczywiście o wiele mniej. Mamy tu do czynienia z
ogromną rozpiętością doświadczeń, wieku, możliwości i potrzeb.
Jeżeli trzymalibyśmy się zasad 3 x 30 x 130 i przebiegali na każdym
treningu od 3 do 15 km (przeciętnie 6) to miesięczna porcja kilometrów
wynosiłaby od 60 do 120 km. To jest optimum. Młodzi, bardziej wybiegani
mogą te porcje zwiększać, starsi i początkujący nie muszą się martwić jeżeli
będą biegać nieco mniej.
Co do szybkości biegania to najlepiej zawierzyć pomiarom tętna. Po
pewnym czasie każdy będzie doskonale wiedział na co go stać.
Nawet ludzie po zawałach serca i z zawansowaną miażdżycą biegają
maratony, ale dzieje się tak z reguły po wieloletnim, ostrożnie dozowanym,
stopniowym wysiłku, podczas którego wzmacnia się cały organizm, rozwija
oboczne krążenie, wzbogaca i udoskonala się sieć naczyń krwionośnych.
Błędem jest nadgorliwość. O ile można z wyrozumiałością patrzeć na
wysiłki 20-30 letnich amatorów, którzy chcieliby, dorównać zawodnikom i
chcą to osiągnąć przez nieustanne zwiększanie objętości i intensywności
treningów, to takie ambicje u 40-50 latków stają się już niebezpieczne.
Cmentarze są pełne niedzielnych Tarzanów, powiada słynny Kenneth
Cooper, twórca systemu aerobik. Chciał on w ten sposób lapidarnie
podkreślić konieczność zachowania odpowiedniej częstotliwości wysiłków.
Spotykamy się czasem w popularnej literaturze przedmiotu z informacją, że
niedokrwienie serca może powstać w wyniku gwałtownego
zapotrzebowania na tlen pod wpływem zwiększonego wysiłku fizycznego.
Opinia taka wydaje się być nieścisła. Bezpośredni związek pomiędzy
wysiłkiem fizycznym, choćby maksymalnym, a niedokrwieniem serca
ocenianym jako choroba niedokrwienia może mieć miejsce jedynie w



przypadku istnienia różnych dodatkowych okoliczności upośledzających to
zaopatrzenie a mających charakter wyraźnie patologiczny (wady wrodzone
serca, zmiany miażdżycowe).
Niezwykle precyzyjny i sprawny mechanizm homeostatyczny sprawia,że
wysiłek fizyczny powodujący zwiększenie zapotrzebowania na tlen, w tym
także zwiększenie poboru tlenu przez mięsień sercowy, może być
kontynuowany i zwiększany przez zdrowego człowieka wyłącznie do granic
bezpiecznych, wyznaczonych możliwościami samego organizmu.
Organizm sam reguluje wielkość obciążeń. Zmęczenie, bicie serca, pot, bóle
mięśnia sercowego są u zdrowych osób, którećwiczą zjawiskiem
normalnym.
Podsumujmy ten rozdział opinią prof. Romanowskiego, który pisał: ,,Słabe
bodźce podtrzymują czynności życiowe na poziomie minimalnym, silne
bodźce powodują stan adaptacji, wytrenowania , zbyt silne bodźce powodują
zakłócenia i są szkodliwe”.

TYLKO WŁASNY WYSIŁEK JEST SKUTECZNY

W popularnej a także naukowej literaturze przedmiotu, dotyczącej ruchu i
jego znaczenia dla zdrowia wymienia się i opisuje setki różnych form
aktywności fizycznej. Wiele z nich to szczegółowo rozpisany system
ćwiczeń. Co roku pojawiają się nowe (rzekomo) szkoły i ,,jedynie
skuteczne” formy aktywności. Tymczasem tak naprawdę większość tych
propozycji nie wnosi nic nowego, a głównym motywem ich wprowadzenia
na rynek jest poszukiwanie możliwości zysku. Oczywiście wcale nie
oznacza to,że proponuje się rzeczy bezsensowne albo szkodliwe.
Najczęściej nad wylansowaniem jakiejś nowej mody współpracują zgodnie
menadżerowie, teoretycy kultury fizycznej i wybitni praktycy.
Ludzie potrzebują takich nowości i chcą wierzyć, że to co się im proponuje
jest rzeczywiście nowe, bardziej skutecznie niż to czego oczekuje się
najbardziej to to,że teraz większy efekt osiągnie się szybciej i mniejszym
wysiłkiem a większość pracy wykonują za nas coraz bardziej wyszukane
gadżety, trenażery, maszyny i urządzenia.
Myślę, że większość tych oczekiwań nie jest uzasadniona, a tych którzy
nader łatwo uwierzą w nową cudowną metodę (odmładzającą, odchudzającą,
podnoszącą sprawność) spotyka się po pewnym czasie zawód. Zapowiadane
(często z wielkimi kampaniami reklamowymi) efekty nie nadchodzą.
Tak się nie dzieje zawsze, tak się jednak dziej dostatecznie często,żeby w
sposób dość kategoryczny uświadomić wszystkim,że ruch i jego
najprzeróżniejsze odmiany mają rzeczywiście ogromny wpływ na organizm,
ale tak się dzieje po warunkiem,że ruch ten jest połączony z własnym
wysiłkiem organizmu,że prowadzi do odpowiednio wszechstronnego
zaangażowania możliwie wszystkich układów organizmu: (układ krążenia,



oddechowy, ruchowy, nerwowy itd.) wyczerpania zasobów energetycznych
a potem ich odbudowy.
Nie wszystkie formy aktywności fizycznej spełniają takie funkcje, w
szczególności – powracam tu do poprzednio wstępnie zarysowanej myśli
krytycznej nt. różnych urządzeń – mało wartościowe są różnećwiczenia
bierne, kiedy nasz organizm jest poddawany ,,obróbce” masażom,
wstrząsom itp., np. przez bardzo reklamowane pasy odchudzające
napędzane elektrycznie i inne tp. ,,narzędzia tortur”. Tego typućwiczenia
mogą być z powodzeniem stosowane w procesach odnowy biologicznej jako
uzupełniającej techniki masażu. Są one też pożyteczne w rehabilitacji,
różnych wspomagających technikach odchudzania. Wżadnym jednak
wypadku nie zastąpią one czynnych funkcji ruchu, w których angażuje się
sam organizm i jego układy.
Oczywiście nie oznacza to,że nie należy korzystać z żadnych urządzeń. Np.
bardzo dobrym przyrządem doćwiczeń jest skakanka, takie funkcje
spełniają różne inne urządzenia (piłki, maty, rakiety itp.) dzięki którym
możemy nasze formy ruchu wzbogacić i uatrakcyjnić.



WNIOSKI

Podkreślamy jeszcze raz kilka kardynalnych zasad, które określają granice i
bariery skuteczności aktywności fizycznej.

- ZASADA PIERWSZA:

Decydujące znaczenie wspomagające i stymulujące ma ruch czynny; taka
aktywność, która uruchamia większość układów i organów naszego
organizmu: Ruch bierny uzyskiwany w wyniku stosowania różnych
aparatów i urządzeń do masażu i stymulacji ma znaczenie tylko wtedy, gdy
towarzyszy ruchowi czynnemu i uzupełnia go, szczególnie w procesie
wypoczynku i odnowy.

- ZASADA DRUGA:

Z wszelkich form aktywności fizycznej bez względu na to jak są zachwalane
i reklamowane, najwszechstronniejsze i najkorzystniejsze są ćwiczenia
wytrzymałościowe angażujące duże grupy mięśniowe, układ krążenia i
procesy metaboliczne. Aby tak się stało,ćwiczenia te muszą odbywać się w
trzech ważnych wymiarach: długotrwałość, intensywność i częstotliwość.
Takie kryteria najlepiej spełniają różne formy marszu, truchtu i biegu, bieg
na nartach, jazda na rowerze, taniec.
Drugą grupę ćwiczeń, także niezbędnych dla każdego człowieka, których
znaczenie rośnie wraz z wiekiem, stanowią ćwiczenia zapobiegające
chorobom odkręgosłupowych oraz osteoporozie.
Mówiąc o chorobach ,,odkręgosłupowych” mam na myśli te wszystkie
choroby i dolegliwości, które wynikają z tego,że kręgosłup z różnych
przyczyn nie spełnia dość skutecznie funkcji statycznych, ochrony rdzenia
kręgowego i licznych dróg nerwowych wychodzących do najdalszych
zakątków ciała (i z nich powracających).
Problematyka ta jest z medycznego punktu widzenia niezwykle złożona i
każda choroba ma swoją indywidualną etiologię i wymaga indywidualnej
fachowej diagnozy i leczenia, które może zaordynować jedynie lekarz.
Mogę jedynie wskazać i sądzę, że lekarze specjaliści zaaprobują ten punkt
widzenia,że ruch me we wszystkich przypadkach procesów leczenia,
znaczenie ogromne, wręcz niezastąpione.
Jedynie wtedy kiedy mamy do czynienia z zaawansowanymi chorobami,
ruch musi być dobrany i ordynowany przez specjalistę. W olbrzymiej jednak
większości chodzi o zastosowanie ruchu w sensie profilaktycznym,
zapobiegawczym a także wtedy, kiedy dolegliwości w sposób oczywisty



wynikają z niehigienicznego trybużycia (bezruch, siedzenie, otyłość i
nadwaga).
W tym drugim przypadku zalecenia są bardzo proste i wynikają z samej
istoty ruchu, jego funkcji i sprawczych możliwości.

- ZASADA TRZECIA

Dotyczących podejścia do istoty zagadnienia i związane jest z koniecznością
zakwestionowania i wyrzucania z naszego sposobu myślenia o ruchu,
utrwalonych stereotypów. Można to zawrzeć w następujących kilku
stwierdzeniach:
- Ruch, wyjąwszy skrajne przypadki kliniczne, skutkuje zawsze

pozytywnie bez względu na wiek i stan zdrowia.
- Większość niekorzystnych i przedwczesnych zmian starczych i objawów

niewydolności, w wyniku odpowiednio stosowanego ruchu, nie tylko
ulega zahamowaniu, ale cofa się a w wielu przypadkach organizm osiąga
stan, którego nigdy przedtem nie posiadał.

- Ruch musi nam towarzyszyć zawsze. Nie można np. stwierdziwszy,że
określonećwiczenia przyniosły poprawę, zaniechać ich, bowiem
dolegliwości lub choroba nieuchronnie pojawią się ponownie.

- Najskuteczniej są ćwiczenie proste, nieskomplikowane, dostępne dla
każdego pod warunkiem zachowania odpowiedniej częstotliwości,
objętości i intensywności.
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