Cultura fizică şi longevitatea omului
Cultura fizică reprezintă un ansamblu de metode și sisteme de exerciţii fizice care
contribuie la dezvoltarea armonioasă a corpului omenesc.
Cultura fizică este o componentă deosebit de importantă şi interesantă a culturii
universale. Cultura universală sintetizează toate valorile materiale şi spirituale puse în slujba
dezvoltării personalităţii umane.
Cultura fizică sintetizează toate valorile (elgitati, categorii, institutii, bunuri materiale şi
informationale, etc.), menite a fructifica exerciţiile fizice în scopul perfecţionării potenţialelor
biologic, spiritual şi motric al omului.
Sfera culturii este deosebit de largă.
În această sferă, după opinia majoritătii specialistilor, intră următoarele categorii de
valori:
Valori create în scopul organizarii superioare a practicării exerciţiilor fizice de-a lungul
istoriei sociale, concretizate în discipline ştiinţifice în domeniu, regulamente competiţionale,
imbunatatite permanent, performanţe, maestria tehnica şi tactica, etc.
Valori create în dezvoltarea filogenetica a omului, concretizate în : armonioasa dezvoltare
fizică a acestuia, idealul despre dezvoltarea armonioasa corporală, reflectat în unele opere
clasice, cum este de exemplu Discobolul lui Miron, etc.
Nu tot ceea ce cuprinde cultura fizică se crează în procesele concrete de educaţie fizică,
antrenament sportiv, activitate competiţională, activitate recuperatorie. Există şi creatii adică
valori în ultimă instanţă de ordin spiritual, gânduri şi reacţii scrise (teorii, idei, cursuri, etc.)
despre practicarea exerciţiilor fizice. La acestea se pot adăuga unele proiecte de baze sportive
materiale sau instalaţii sportive şi alte idei sau realizări pentru domeniul sportiv.
Din cele mai vechi timpuri omenirea a cautat secretul logevităţii.
Longevitatea reprezintă un fenomen biologic şi social, caracterizat printr-o durată a vieţii
omului mult mai îndelungată decît cea medie. Ea este asigurată de respectarea unui mod sănătos
de viaţă.
Exercitiile fizice au o deosebita importanta in mentinerea vitalitatii organismului stimuland
circulatia sangvina si energetica, intensificand procesele de respiratie si de curatire a tesuturilor
si armonizeaza functiile sistemului nervos si a celui endocrin. Sunt recomandate exercitiile
usoare, ritmice, corelate cu o respiratie profunda, controlata.
Alimentatia reprezintă un alt factor de care depinde obtinerea longevitatii. Epoca moderna
in care traim a afectat destul de serios calitatea alimentelor prin impactul pe care acestea il au
asupra starii de sanatate a organismului. Conservantii, stabilizatorii, colorantii, aromatizantii si
alti aditivi alimentari constituie elemente pentru care organismul nu detine cai metabolice
specifice, ele imprumutandu-le, in cazurile fericite, cu o cheltuiala energetica insemnata sau, mai
grav, acumulandu-se in organism. In ambele cazuri, rezultatul este acelasi: organismul sufera,
energia se consuma si materia imbatraneste. Pe langa calitatea elementelor, o deosebita
importanta prezinta atat modul de asociere cu proteine sau consumul de fructe imediat dupa o
masa copioasa sau supraalimentatia genereaza o digestie incompleta care are ca rezultat aparitia
unor subprodusi toxici, daunatori organismului.
Tutunul, alcoolul, cafeaua, ceaiul negru sunt alimente deosebit de nocive asupra
organismului, multe dintre efectele nedorite pe care le produc fiind ireversibile. Daunatoare sunt
si bauturile acidulate, inclusiv apa minerala acidulata, consumate in mod frecvent, acestea
destabilizand echilibrul acido-bazic din organism, privandu-l totodata si de unele elemente
(calciu, magneziu, fier, etc.). Un efect asemanator il produce si zaharul rafinat.
Starea emotionala sta la baza mentinerii echilibrului energetic intern al organismului. Reactiile
emotionale necontrolate si stresul afecteaza sever vitalitatea si imunitatea, dezorganizeaza
energiile interne, ceea ce are ca rezultat aparitia afectiunilor organice de natura nervoasa. In mod
voluntar, prin autocontrol mental se pot rezolva problemele emotionale.

