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Czucie głębokie a równowaga 
 

 

Znajomość własnego ciała i ducha  
dają możliwość panowania nad sobą!  

 
Równowaga jest pojęciem szerokim. Może ono odnosić się do stanu umysłu, 

fizjologii organizmu czy postawy ciała. Jeżeli ciało jest w równowadze oznacza to, że 
jest ono zbalansowane, stabilne.  

Człowiek wraz z opanowaniem pozycji wyprostowanej zaczął zmagać się ze stałym 
poszukiwaniem równowagi postawy swojego ciała. Rozwinął się u niego niezwykle 
skomplikowany mechanizm kontroli równowagi składający się z receptorów 
zlokalizowanych w narzędziu wzroku, obwodowym narządziu przedsionkowym, 
w mięśniach oraz torebkach stawowych (proprioreceptory). Kluczową funkcję 
w powstawaniu odruchowych odpowiedzi okoruchowych i w znacznej mierze 
posturalnych, pełni obwodowy narząd przedsionkowy. Jest on błoniastą strukturą 
zlokalizowaną w sąsiedztwie ślimaka, w piramidzie kości skroniowej. Chroniony jest on 
z zewnątrz przez tkankę łączną i perylimfę, a wewnątrz wypełniony jest endolimfą. 
Obwodowy narząd przedsionkowy składa się z dwóch grup wyspecjalizowanych 
receptorów czuciowych: 
1. trzech kanałów półkolistych – bocznego (poziomego), tylnego i górnego, z których 

każdy rozszerza się u końca, tworząc tzw. bańkę zawierającą narząd osklepkowy,  
2. woreczka i łagiewki zawierających narządy otolitowe; informacje z tych receptorów 

są przetwarzane przez ośrodkowy układ nerwowy i docierają do efektorów tzn. 
mięsni tułowia, kończyn oraz gałek ocznych wywołując ich odruchową reakcję na 
zmianę pozycji ciała.  
Na układ kontroli równowagi składają się dwa odrębne układy wzajemnie od siebie 

zależne. Pierwszy to układ stabilizujący spojrzenie, którego zadaniem jest kontrola 
kierunku i ostrości widzenia podczas ruchów głowy i całego ciała. Drugi to układ 
stabilizujący postawę, którego rolą jest utrzymanie równowagi całego ciała. Prawidłowe 
widzenie, które zależy od stabilnego spojrzenia, jest jednym z podstawowych zmysłów 
umożliwiających kontrolę i stabilizację postawy. Wynika z tego fakt, że ciało ludzkie, 
będąc pod stałą kontrolą tego skomplikowanego mechanizmu, nigdy nie znajduje się 
w stanie równowagi. Są to ciągłe, kontrolowane odchylenia od tego stanu.  

Mistrzowie Jogi uważają, że równowaga ciała jest zależna od trzech elementów: 
rozluźnienia (mięśnie napięte nie są w stanie szybko zareagować na zmianę pozycji), 
elastyczności (duże zakresy ruchu) i siły (siła mięśni głębokich, posturalnych). 
Pośrednio na stan równowagi wpływa też oddech. Płytki i przyspieszony oddech 
powoduje wzmożone napięcie mięśni, co negatywnie wpływa na stabilność. 

Propriocepcja nazywana też czuciem głębokim lub czuciem kinestetycznym, jest 
niezwykle istotną składową mechamizmu kontroli równowagi. Innymi słowy jest to 
zdolność do rozpoznawania ruchu w stawie jak i pozycji samego stawu.  

Wśród receptorów proprioceptywnych wyróżnia się receptory znajdujące się 
w torebkach stawowych (stawowe), w ścięgnach i więzadłach połączonych z torebką 
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stawową (ścięgniste) i w mięśniach szkieletowych (mięśniowe). Receptory stawowe 
i ścięgniste noszą nazwę receptorów kinestetycznych. Pojęcie kinestezji wiąże się 
z rozpoznawaniem położenia różnych części ciała względem siebie oraz ich ruchu 
w przestrzeni bez kontroli wzroku. Sygnały zewnętrzne odebrane przez te 
wyspecjalizowane mechanoreceptory docierają do ośrodkowego układy nerwowego 
(OUN). Przetworzone informacje oddziałują na mięśnie jako narząd końcowy, poprzez: 
system sprzężeń zwrotnych, równowagę kontrolowaną przez rdzeń kręgowy oraz 
system poznawczy. Informacje napływające do OUN z receptorów proprioceptywnych, 
są tylko w niewielkim stopniu uświadamiane. Szczególnie dotyczy to impulsacji 
pochodzącej z wrzecionek mięśniowych, która wykorzystywana jest przede wszystkim 
do modulowania rdzeniowych odruchów rozciągania, regulujących głównie napięcie 
mięśniowe.  

Czucie proprioceptywne wraz z mechanizmami nerwowo-mięśniowego sprzężenia 
zwrotnego, stanowi istotny element funkcjonalnej stabilizacji stawów. 

Na postrzeganie przestrzenne wpływają takie czynniki jak wyobraźnia przestrzenna 
(ocena kształtu, odległości, prędkości, masy itp. na podstawie dotychczasowych 
doświadczeń) czy percepcja wzrokowa, słuchowa lub czuciowa. Zaczyna się ono 
kształtować koło 4. miesiąca życia, kiedy niemowlę zaczyna mieć świadomy kontakt 
z różnymi przedmiotami i ocenia je w stosunku do samego siebie. 

Percepcja wzrokowa nie jest wyłącznie zdolnością do dokładnego spostrzegania. 
Interpretacja bodźców wzrokowych dokonuje się nie na siatkówce lecz w mózgu. 
Wrażenie wzrokowe powstaje na siatkówce, ale rozpoznanie tego, co się spostrzega, 
dokonuje się w mózgu. Percepcja wzrokowa uczestniczy prawie we wszystkich 
działaniach człowieka.  

Jest pięć aspektów percepcji wzrokowej: 
1. Koordynacja wzrokowo-ruchowa  

Koordynacja wzrokowo-ruchowa jest zdolnością do zharmonizowania ruchów gałek 
ocznych z ruchami całego ciała lub jego części. Gdy osoba z normalnie 
funkcjonującym aparatem wzrokowym sięga po przedmiot, wówczas jej ręką kieruje 
wzrok. Gdy człowiek biegnie, skacze, kopie piłkę lub omija przeszkodę, ruchami nóg 
kieruje również zmysł wzroku. Sprawne wykonywanie niemal wszystkich czynności 
zależne jest od dobrze rozwiniętej koordynacji wzrokowo-ruchowej.  

2. Spostrzeganie figury i tła  
Aby zrozumieć czym jest spostrzeganie figury i tła oraz jakie ma ono znaczenie, 
należy pamiętać, że najlepiej spostrzegamy te rzeczy, na których koncentrujemy 
uwagę. Mózg człowieka jest tak zorganizowany, że spośród wszystkich bodźców 
działających na organizm może dokonywać wyboru ograniczonej ich liczby. Te 
wybrane bodźce słuchowe, dotykowe, węchowe i wzrokowe znajdują się w centrum 
uwagi: tworzą figurę w naszym polu percepcyjnym; większość pozostałych bodźców 
tworzy mgliście spostrzegane tło.  

3. Stałość spostrzegania  
Stałość spostrzegania wyraża się w zdolności do spostrzegania przedmiotu jako 
posiadającego stałe właściwości – określony kształt, położenie i wielkość, 
niezależnie od zmiennych wrażeń wywołanych przez ten przedmiot na siatkówce 
oka.  

4. Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni  
Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni może być zdefiniowane jako 
spostrzeganie relacji przestrzennych zachodzących między przedmiotem 
i obserwatorem. Biorąc pod uwagę przestrzeń, jednostka jest zawsze w centrum 
własnego świata i spostrzega przedmioty jako będące z tylu, z przodu, przed, za, 
ponad, poniżej lub po którejś jej stronie.   
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5. Spostrzeganie stosunków przestrzennych  
Spostrzeganie stosunków przestrzennych to zdolność do spostrzegania położenia 
dwóch lub więcej przedmiotów w stosunku do samego siebie, a także relacji 
przestrzennych zachodzących miedzy tymi przedmiotami.  
 
Informacje odebrane przez receptory (wzrok, układ przedsionkowy, 

proprioreceptory) dają obraz pozycji ciała i jego orientacji względem dwóch układów 
odniesienia: 

 zewnętrznego, tworzonego na podstawie pola grawitacyjnego oraz bodźców 
wzrokowych 

 wewnętrznego, na który składają się tworzone w OUN “schematy ciała” 
z wykorzystaniem sygnałów z receptorów mięśniowych, ścięgnowych i skórnych. 

Mechanizm kontroli równowagi zapewnia stabilną pionową postawę w czasie 
spokojnego stania. Podobnie przebiega sterowanie utrzymaniem stabilnej postawy 
strzeleckiej przez strzelca z pistoletem w dłoni, z tą różnicą, że sygnały płynące do 
mózgu z receptorów mięśniowych, ścięgnowych, stawowych i skórnych mają wpływ na 
wytworzenie ośrodkowych reprezentacji ciała wraz z bronią (pistoletem 
pneumatycznym). Reprezentacje te tworzą nowy wewnętrzny układ odniesienia, który 
przez lata doskonalony, służyć ma coraz lepszemu utrzymywaniu postawy strzeleckiej 
zorientowanej na coraz mniejszy obszar celowania. W decydującym momencie dla 
oddania strzału to bardzo dobra równowaga, utrzymywana już bez udziału świadomej 
kontroli wzrokowej, decyduje o celności strzału.  

Zdolność do utrzymywania równowagi w zawężonym przedziale odchyleń trzeba 
kształtować od najwcześniejszych lat poprzez: jazdę na rowerze, na rolkach, nartach, 
łyżwach, pływanie na desce surfingowej, tenis stołowy, chodzenie trudnymi górskimi 
szlakami i inne formy ruchu, które poprawiają sprawność mięśni stabilizujących staw 
skokowy, odbiór sygnałów nerwowych z jego obszaru i ich przetwarzanie w mózgu, 
zwiększają wrażliwość układu przedsionkowego na zmiany pozycji głowy, szybkość 
i dokładność sterowania przez nią mięśniami tułowia, kończyny dolnej i górnej 
w ruchach przywracania i utrzymywania równowagi ciała. Wskutek tych ćwiczeń 
rozwijane są i zwiększają swoją odporność na zmęczenie główne mięśnie 
antygrawitacyjne. Niektóre z nich, szczególnie te najsłabsze, jak np. mięśnie brzucha 
(ok. 20% udziału w utrzymywaniu równowagi) trzeba ćwiczyć codziennie w domu. 
W ćwiczeniach tych należy uwzględniać częste utrzymywania równowagi z wyłączeniem 
kontroli wzrokowej.  

Kolejna grupa ćwiczeń ma na celu osiągnięcie i utrzymanie bardzo dobrej 
sprawności i wytrzymałości mięśni, wiążących części ciała i pistolet przynajmniej na 
okres kilkunastu sekund, prawie sztywno. Stosownie do wieku rozwojowego, poza 
ćwiczeniami mięśni antygrawitacyjnych, szczególnie należy dbać o siłę i wytrzymałość 
mięśni nadgarstka, mięśnia naramiennego, mięśni obręczy barkowej. Przy braku 
niezbędnej siły i wytrzymałości tych mięśni, amplituda i częstość drgań pistoletu 
w postawie strzeleckiej będą niezadowalające.  

Następna grupa to ćwiczenia ogólnej wysokiej czujności, tj. całkowitego pobudzenia 
i uwagi selektywnej, czyli takiej, która skierowana jest tylko w jedno miejsce wzrokowej 
sceny albo na postrzegany obiekt. Czujność dotyczy aktywacji mózgu w ogóle; uwaga 
selektywna odnosi się do aktywacji dokładnie tych obszarów mózgu, które przetwarzają 
informacje skupiające naszą uwagę. Jeśli skupimy się na przemieszczeniach muszki ze 
szczerbinką na tle tarczy, obszar mózgu odpowiadający za przetwarzanie ruchu będzie 
bardziej aktywny niż wtedy, gdy na ten ruch nie zwracamy uwagi (np. patrząc na 
nieruchomą tarczę).  
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Powyższe rozważania są doskonałą teorią. W rzeczywistości istnieje bardzo płynna 
granica pomiędzy zagadnieniami czucia głębokiego i równowagi. Mając świadomość ich 
wartości musimy zadbać o najbardziej atrakcyjną formę treningu. Stąd też tak ważnym 
stało się wprowadzenie prostych przedmiotów (piłki, klocki, piłki rehabilitacyjne) jako 
stymulatory zaburzenia równowagi. Każde (nawet najprostsze ćwiczenie) staje się 
dzięki temu doskonałym uzupełnieniem standardowego treningu. 
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