
Jak aktywność fizyczna wpływa na naszą psychikę?

Jak zmotywować się do ćwiczeń?



Znamy już ogromny wpływ aktywności fizycznej na:

➢ układu ruchu (poprawa funkcjonowania mięśni, więzadeł)

➢ na układ oddechowy (płuca)

➢ układ krążenia (serce, krew)

➢ wzmocnienie sił odpornościowych organizmu i zahartowanie

➢ zmniejszenie stopnia otyłości i optymalizację składu ciała

➢ zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób nowotworowych 



Znany jest także pozytywny wpływ sportu na ludzką psychikę.

Potwierdzają to liczne badania niezależnych naukowców z całego świata, a także

opinie samych ćwiczących.

Jak ruch wpływa na naszą psychikę?



1. Ogólna poprawa funkcji umysłowych (podejmowania

decyzji, spostrzegania, planowania, mowy, myślenia,

szybkość reakcji, pamięci krótkotrwałej, etc.)

Badania, opublikowane na łamach „Neurology”, sugerują, że może istnieć sposób

na odwrócenie związanych np. z wiekiem problemów poznawczych (m.in. uwaga,

spostrzeganie, myślenie).

Naukowcy badali skutki ćwiczeń u 160 osób w wieku 65 lat. Uczestnicy objęci

badaniem prowadzili siedzący tryb życia i mieli czynniki ryzyka sercowo-

naczyniowego, zgłaszali także objawy upośledzenia funkcji poznawczych.



Po zwiększeniu ich aktywności fizycznej w ciągu zaledwie 6 miesięcy

zaobserwowano korzystne zmiany. Uczestnicy badania poprawili swoją zdolność

planowania oraz myślenia.

„Jeśli regularnie ćwiczysz- pobudzasz całą gamę neurotrofin, czyli białek w

mózgu odpowiedzialnych za wzmacnianie neuronów i wiązanie się

nowych połączeń”. B.M.Jennings

Badania wykazują także, że ważne jest by podejmowana aktywność była

regularna i umiarkowana bo taka najlepiej wpływa na wzmacnianie naszych

neuronów i budowę nowych połączeń.



2. Lepsza jakość snu

Istotnym elementem higieny snu jest regularna aktywność fizyczna,

a w szczególności taka, która odbywa się na świeżym powietrzu.

Trzeba jednak pamiętać, aby aktywność ta była odpowiednio dobrana do osoby

oraz pory wykonywania ćwiczeń.

Chociaż intensywny wysiłek fizyczny wykonywany późnym wieczorem nie

wpływa negatywnie na jakość snu, to poprzez autonomiczny układ nerwowy może

oddziaływać na pracę serca i może utrudnić zasypianie lub zaburzać wypoczynek

szczególnie w ciągu pierwszych godzin po zaśnięciu.

Organizm musi mieć czas na ochłonięcie i uregulowanie ciśnienia.



3. Redukcja niepokoju

Aktywność fizyczna jest doskonałym sposobem na zmniejszenie napięcia

mięśniowego, co znacząco obniża stres.

➢ Ćwicząc odsuwamy myśli od problemu, co wycisza i zmniejsza niepokój.

➢ Rekreacyjny aspekt ćwiczeń i sportu zmniejsza napięcie emocjonalne.

Aktywność fizyczna wspomaga również proces wchłaniania kortyzolu, znanego

również jako „hormon stresu”. Kiedy boimy się, niepokoimy lub jesteśmy

zdenerwowani, ilość kortyzolu w ciele znacznie wzrasta. Kiedy wykonujemy

ćwiczenia fizyczne, nasz organizm łatwiej przetwarza ten hormon, przez co

zmniejsza się nasz stres.



4. Uczucie rozładowania i odprężenia 

(działanie endorfin, dopaminy i serotoniny)

➢ Aktywność fizyczna związana jest z wydzielaniem wielu hormonów

i neurohormonów, a najbardziej znaną substancją są endorfiny.

➢ Endorfiny są wydzielane w podwzgórzu i są związkami opioidowymi.

Wprowadzają ćwiczącego w stan spokoju i odprężenia, hamują także

wytwarzanie hormonów stresu. Szczyt wydzielania endorfin pojawia się w 30

minut od rozpoczęcia intensywnego treningu.

➢ Jeśli u osób regularnie uprawiających sport pojawi się przerwa trwająca min

72 godziny to obserwuje się objawy podobne do „odstawienia” czyli

podwyższenie napięcia , frustracji i nieprzyjemnego pobudzenia.



Działanie dopaminy i serotoniny „hormonów szczęścia”

➢ Podczas naszej aktywności fizycznej organizm produkuje także dopaminę czyli

tzw. hormon nagrody, motywacji, pragnienia, koncentracji i wydajności.

➢ Organizm wykorzystuje dopaminę do tworzenia substancji chemicznych zwanych

adrenaliną i noradrenaliną.

➢ Dopamina przekazuje sygnały między neuronami , które kontrolują ruchy ciała

i koordynację.

➢ To dzięki dopaminie-jesteśmy w stanie osiągnąć założone cele, dążenia

i rywalizować w różnych aspektach naszego życia.

➢ Poziom dopaminy wzrasta także podczas wszelkich czynności wymagających

skupienia (medytacja, rysunek, słuchanie ulubionej muzyki czy robótki ręczne).



Kolejny „hormon szczęścia” to serotonina, która poprawia nam nastrój i dodaje

energii, może redukować niepokój i lęk, pomaga też w regulowaniu funkcji

trawiennych i metabolizmie.

Niski poziom serotoniny może zwiększyć ryzyko wystąpienia depresji.

W niektórych przypadkach serotonina może hamować wytwarzanie dopaminy.

Serotonina hamuje zachowania impulsywne, 

podczas, gdy dopamina zwiększa ich natężenie.



5. Czynnik profilaktyki chorób psychicznych (np. depresji, lęków)

Jak wskazują wyniki badań naukowych, aktywność fizyczna promuje pozytywne

zmiany w stanie zdrowia psychicznego i umiejętność radzenia sobie

ze stanami depresyjnymi.

Mechanizm wpływu wysiłku ruchowego na stan psychiczny nie jest jednoznacznie

wyjaśniony i wciąż podlega intensywnym analizom naukowym.

➢ Część wyników dowodzi, że mechanizm ten jest oparty na działaniu endorfin

i monoamin oraz obniżaniu poziomu hormonów stresu, w tym głównie

kortyzolu.



➢ Z drugiej strony istnieją dowody wskazujące, że aktywność mięśni

szkieletowych może mieć wpływ na "detoksykację" organizmu, która chroni

mózg przed rozwojem chorób i zaburzeń psychicznych. Ruch i wysiłek

fizyczny zmniejszają poczucie lęku i depresji nawet u osób wysoce

neurotycznych.

U osób z depresją terapia ruchowa może wiązać się ze znaczną korzyścią

terapeutyczną, szczególnie jeśli ćwiczenia są kontynuowane w czasie. Istotne, że

w przypadku osób z depresją wysiłek związany z ruchem nie musi być o dużym

natężeniu, wystarczy nawet najmniejsza ale systematyczna aktywność fizyczna.



Warto stosować poniższe zalecenia, pamiętając jednak, że każda choroba

wymaga leczenia i konsultacji ze specjalistą.

WHO (World Health Organization) – ogólnie u osób z depresją rekomenduje

aktywność fizyczną trwającą ok. 45 minut 3 razy w tygodniu.

NIHCE (National Institute for Health and Clinical Excellence) - w przypadkach

łagodnej oraz umiarkowanej depresji rekomenduje nadzorowane programy

ćwiczeń fizycznych, trwające 45 minut do 60 minut, o niewielkiej

intensywności, trzy razy w tygodniu, przez około 10-14 tygodni.



6. Wzrost poczucia własnej skuteczności, wiary w siebie,

lepsza samoocena.

➢ Aktywność ruchowa jest silnie działającym czynnikiem korzystnie

wpływającym na samoocenę zdrowia we wszystkich jej aspektach.

➢ Badania wskazują wyższą samoocenę osób, które uprawiają sport

w porównaniu do tych, które nie podejmują żadnej aktywności fizycznej.

Ponadto, wraz z poprawą kondycji rośnie poczucie własnej wartości. Oczywiście

nie bez znaczenia są tu odnoszone sukcesy – wygrane zawody czy prywatne

powodzenie, np. pobicie własnego rekordu.

Z kolei porażki mogą obniżać naszą samoocenę, ale niekoniecznie działać

demotywująco.



Jak aktywność fizyczna wpływa na nasze poczucie wartości?

Odpowiedzialne za to mogą być następujące czynniki:

➢ Zmiany fizjologiczne determinujące zmiany emocjonalne (np. pobudzenie

endorfin, które odpowiadają za dobre samopoczucie).

➢ Poprawa wyglądu ( bardziej się sobie podobamy).

➢ Zmiana stylu życia i jej korzystny wpływ na relacje międzyludzkie

(np. obniżony stres powoduje też mniej konfliktów).



Jak zmotywować się do ćwiczeń?

„Motywacja jest tym, co pozwala Ci zacząć. Nawyk jest tym co pozwala Ci wytrwać.” 

(Jim Ryun)

Najważniejsze jest to by wyznaczyć sobie cel.

Cel:

➢ ukierunkowuje

➢ pobudza

➢ organizuje



Jaki powinien być cel? MĄDRY!

S – specyficzny (ma dotyczyć konkretnej sytuacji, zadania)

M – mierzalny (musimy potrafić określić czy udało się go zrealizować)

A – akceptowalny (muszę się z nim zgadzać, przyjmować, akceptować)

R – realistyczny (musi być realny do wykonania, adekwatny do możliwości - przy

dużych umiejętnościach zadania łatwe demobilizują, nudzą, a przy niskich są zbyt

trudne i prowadzą do obawy i zniechęcenia.)

T – terminalny  (określony w czasie, konkretna data jego osiągnięcia)



Rodzaje motywów dla których podejmujemy aktywność fizyczną:

1) wewnętrzne (czyli wszystko to co sprawia, że sport nas bawi)

➢ Przeżywanie przez ćwiczących uczucia zadowolenia na tle przejawów 

aktywności mięśniowej z wykonywanej aktywności fizycznej.

➢ Przyjemność estetyczna, płynącą z piękna i zręczności własnych ruchów.

➢ Chęć wykazania odwagi, zdecydowania przy wykonywaniu trudnych czy 

niebezpiecznych ćwiczeń.

➢ Elementy współzawodnictwa.

➢ Dążenie do osiągania rekordowych wyników, dojścia do zwycięstwa mimo 

istniejących trudności.



2. zewnętrzne

➢ Dążenie do zdrowia i siły, dzięki ćwiczeniom fizycznym.

➢ Poczucie obowiązku związane z koniecznością uczestnictwa w zajęciach 

sportowych (szkolenie, lekcja wf).

➢ Uświadomienie sobie społecznego znaczenia działalności sportowej.

➢ Przygotowanie przez sport do działalności praktycznej.

➢ Trofea, nagrody, ale także sława czy pozycja społeczna.



Bardziej pożądana jest motywacja wewnętrzna, ponieważ przyczyna działania

wynika zawsze z wewnętrznego dążenia jednostki, staje się częścią

wewnętrznego systemu motywacji osoby.

Poszczególne motywy łączą się wzajemnie, warunkują, wykluczają, nawarstwiają.

To wszystko w efekcie końcowym tworzy motywację końcową, w której zazwyczaj 

dostrzegamy tylko ostatnie stadium, jako najważniejszą przyczynę działania 

człowieka.



Z motywacją nierozerwalnie związane jest pojęcie atrybucji (przypisywanie

przyczyn jakiemuś zachowaniu lub wnioskowanie o przyczynach zachowania).

1. Atrybucja wewnętrzna

• przypisywanie odpowiedzialności za zachowanie i wynik sobie

(np. przebiegłem dany odcinek drogi w dobrym czasie bo dużo ćwiczyłem, jestem 

sprawny, silny, szybki)



2. Atrybucja zewnętrzna

• szukanie przyczyn sytuacji (upokorzenie wywołuje chęć obrony poprzez

zniesienie odpowiedzialności na zewnątrz i obwinianie innych osób,

czynników)

(np. przebiegłem tak wolno, ponieważ miałem niewygodne buty, mocno wiał wiatr

w twarz, bolały mnie plecy, przeciwnik zabiegał mi drogę)

Decyzja o wyborze atrybucji zew. lub wew. jest powiązana z poczuciem własnej

wartości i ma wpływ na poziom działania.



Co może pomóc w zmotywowaniu się???

➢ Wybierz aktywność którą lubisz, będziesz ją podejmować z większą chęcią

i radością.

➢ Namów do aktywności znajomych –razem łatwiej się zmotywować.

➢ Pomocne mogą się okazać wszelkiego rodzaju aplikacje aktywności fizycznej

np. w telefonie (pomiar ilości kroków, pomiar ilości spalanych kalorii itp.).

➢ Zacznij od wyznaczania sobie celów (metoda „małych kroczków”).

Określ cel krótkoterminowy i długoterminowy i dąż do ich realizacji

w wyznaczonym czasie (np.: wydłużanie czasu ćwiczeń, ilości powtórzeń,

zwiększanie przebiegniętego dystansu, schudnięcie 2 kg itp.)



➢ Doceniaj efekty i ciesz się nimi! Nagradzaj się i sprawiaj sobie małe

przyjemności.

➢ Nie przejmuj się porażkami (opuszczenie treningu, czy złamanie narzuconych

sobie zasad np. żywieniowych nie zniwelują całej pracy.) Daj sobie czas!

➢ Motywuj się pozytywnie - Mogę! Chcę! Potrafię! Stać mnie na to!

➢ PAMIĘTAJ!

„Najważniejsze to chcieć, bo umieć można się nauczyć…”



„Wyjść jest łatwo, a dojść trudniej, szczególnie gdy droga

jest trudna i daleka, ale pamiętaj, że na jej końcu piękna

nagroda na Ciebie czeka…..”


