
Medo e exercícios 

E l medo, r medo, ansiedade e esporte estão intimamente relacionados, a maioria 
com desporto de topo. desporto aradójicamente P, que é muito adequado para melhorar as 
condições de ansiedade e stress entre pessoas é uma de facto ou carne esse gene e aumento 
das pessoas ansiedade ra e n tre durante a prática disso quando isso faz ao nível de alto 
rendimento 

Muitas vezes, como atleta , toda vez que participava de uma competição, sentia 
uma grande pressão no estômago, um tremor nos braços e nas pernas e meu pulso acelerava 
quando pensava no evento em que interviria. Sentindo que, como treinador, senti e ainda sinto 
quando meus alunos participam de uma corrida. 

S em referência a ser um psicólogo, shaman, guru ou conhecedor das coisas da mente, faz o fato 
de que últimos n dias e compartilhado com meus alunos com í um v deo relacionado com a 
participação de etíope Haile l Gerbselassie, um dos maiores corredores de longa distância neste 
planeta teve como um inquilino em sua história, onde ele iria participar na Maratona de 
Berlim, em que posso melhorar os e cabo mundo r para a distância. Em seguida, 
v í deo pode observar os diferentes comportamentos que alta - corredores de rendimento pode 
tomar em uma situação de estresse, que me motivou, mais uma vez, sem ser um estudioso no 
campo para escrever essas linhas , e esperamos que os especialistas em psicologia esportiva 
possam se expandir mais . 

demandas de treinamento ou competição, onde cada fator afeta os corredores de alta 
performance um maior ou menor grau, directa ou indirectamente, o resultado final da 
competiçãotem motivado muitos anos que s especialistas n empregou várias técnicas para 
controlar o fator psicológico que muitas vezes provoca sentimentos descritos no início, e 
são o resultado da secreção de adrenalina devido à ansiedade antes de uma corrida importante, o 
que representa uma ação de defesa que pode ser prejudicial se não controlar um são os 
níveis de emoçãode uma maneira correta . 

Por outro lado, como observado, o exercício físico pode ser benéfico quando usado como terapia 
para reduzir a ansiedade em pessoas saudáveis , bem como em indivíduos com várias doenças. 

Essa ansiedade é um estado emocional que, de acordo com sua intensidade, pode 
gerar manifestações físico externo , tais como as mãos sudação, dificuldade em dormir, boca 
seca,dificuldade de concentração, a tensão muscular, nervosismo entre outros , manifestações 
que não são propi único como um segmento da população de corredores como pode n ser visto 
na aqueles que fazem competir em níveis elevados como naqueles que fazer forma lúdica ou 
recreativo, sendo as respostas de um motor, cognitivas e fisiológicas que de acordo com como 
você dirige pode levar ao desastre ou os níveis de desempenho alt ou s. Essa ansiedade se Ele 
é canalizado da melhor maneira , não será prejudicial, sendo útil porque surge em certas situações 
que o indivíduo percebe como ameaçador ou perigoso, e ajuda a ativar os sentidos. Agora, se 
esses níveis de ansiedade são maiores que o perigo real, é aconselhável ser tratado por 
especialistas . 

E n meu corredor tempo sem o conhecimento da psicologia do esporte ou qualquer coisa poderia 
acalmar e temo que veio sobre mim antes de um para competição, de uma forma muito pessoal, 
mas que era eu, se o evento foi muito COMPETITIV ou de um s seis ou oito horas antes 
de l mesmo escolheu para internalizar os sentimentos e pensamentos positivos que você 



experimentou durante o tempo todo que eu estive preparando para a competição em questão, 
tão completamente parou de falar com os outros durante esse tempo, a menos de dois ou 
três fra s é dirigiu um curto diálogo com meu amigo e companheiro de equipe Juan Diaz, sempre 
se referindo a aspectos positivos da corrida como n você iria fazer bem 
no mismo para,que iria apreciar ou para lembrá -lo de que era uma boa oportunidade de se 
contentar Alguma dívida esportiva com um bom rival . 

Coisas como: uma batalha mais, nada a perder, a hora chegou , é hora de separar as vacas das 
ovelhas, e se o evento foi de U nido Unidos disse Inglês Vamos ir homem foi N geralmente 
algumas frases dizendo durante aquelas horas e me serviu de motivação antes do 
evento. Ninguém, ninguém poderia tirar mais daquilo de mim a menos que a conversa fosse 
apenas com o amigo designado. 

Outra estratégia que pode ser usado para uma Lizar minha ansiedade foi 
executado antes experiências negativas da competição e buscar para me servir de encorajamento 
para fazer bem nele. A meados dos anos 80 em um torneio internacional fora l país l e perguntei 
ao meu amigo e companheiro de equipe nacional José Martínez, um bom hurdler 80 e 90, que 
anteriormente tinha ele concordou para ser colocado em um lugar específico estádio para que na 
fase final s é a corrida me fez lembrar o nome da pessoa que por então não tinha sido muito 
gentil comigo e ele se opôs a minha presença na equipe nacional, que de uma forma ou de outra 
limpando meu nervosismo e isso me motivou a me concentrar na minha carreira efazer melhor . Ir 
como anedota , que nessa oportunidade alcançar o primeiro lugar melhorar meu tempo para os 5 
mil metros , com um respeitável 2,30 para o último quilômetro e uns 53 segundos nos últimos 400 
metros. Talvez eu devesse ter conseguido mais pessoas para entrar no meu caminho. Alguns dias 
depois, esqueci as acusações contra mim e hoje mantenho muito respeito pela pessoa em 
questão. 

Retornando ao l assunto, qui Appen não experimentou antes de uma corrida 
alguns dos próprios sinais físicos de ansiedade, vontade súbita de urinar certo no lugar e hora 
de partida,sudorese, n erviosismo, nó na garganta, uma vez que estes sinais se manifestam, se não 
formos capazes de controlá-lo invade o medo e a coisa se torna mais complicado para que a 
mente pode agir contra W e e aparecem somáticas e dor doenças que talvez não são reais. Não é 
incomum ver atletas que ficam deprimidos, então eu poderia salientar que a ansiedade é uma 
condição que precipita situações que levam ao estresse e à doença . 

E para cu nto ele pode ou não gerar ansiedade nas corridas? 

Como já apontamos, competir é uma ação que gera ansiedade 
e estresse u ce cond, especialmente se você competir em alto desempenho de modo e n esporte 
competitivo pode elevar os níveis de ansiedade dos participantes, mas é bem executar essa 
ansiedade é necessária para atingir níveis mais elevados de execução técnica, 
velocidade e controle durante a competição. 

Sem dúvida, um dos mecanismos para controlar a ansiedade positiva ou negativamente é a 
influência que o treinador pode exercer sobre o discípulo para que os treinadores ofereçam um 
clima de tranqüilidade nos corredores , principalmente em relação à fixação. e alcançar o que é 
objetivos, confiança e entusiasmo da competição, que vai resultar em maior desempenho, 
reduzindo a ansiedade sem recorrer a acções reprovação, gritar, xingar ou prejuízo quando eles 
não conseguiram atingir os objetivos, este você pode sabotar 



o incremento ou a confiança do aluno em seu mestre, e o pior poderia levar a alunos 
sentem medo por seu treinador. 

Estudantes e treinadores devem estar muito confiante diante de situações que geram ansiedade 
antes das competições ou treinos, no máximo, se participa em eventos de alto desempenho, onde 
os níveis de ansiedade e medo pode levar a doenças mais complicadas, como 
depressão, anorexia, bulimia e OTR para s. 

Para concluir, comentei que para as populações médias, a prática de uma atividade física de forma 
sistemática é um excelente meio para reduzir os níveis de ansiedade entre os indivíduos e que, à 
medida que as pessoas aprendem a orientar essas ansiedades, elas produzirão um nível maior de 
ansiedade. qualidade de vida. 

Sem dúvida, as contribuições que um especialista em psicologia esportiva pode oferecer serão de 
grande valor quando se trata de melhorar as ações das pessoas em carreiras e em outras facetas 
da vida cotidiana. 

Tudo isso aliado aos já amplamente comprovados benefícios que a prática esportiva tem sobre os 
sujeitos, preparando-os para enfrentar de maneira melhor os estímulos internos e externos que 
podem causar ansiedade . 

Às vezes você tem mais medo do que o que o próprio medo causa. 

 


