Nemes egyszerûséggel a rossz hírrel kezdem: nincsenek csodák, titkok, krémek és praktikák, melyek feloldják majd a pánikot, mikor nyáron elôször kell felvenni a bikinit, és nem az az elsô gondolatod, hogy „még mindig kiválóan áll ez
a bikini, pedig nem mai darab”. Végsô soron minden embernek tudomásul kell
vennie, hogy a legjobb barátunk saját magunk vagyunk, úgyhogy, ha egészséges pszichét szeretnénk, nem ártana magunkkal jó kapcsolatot ápolni, legyen
szó lélekrôl, testrôl. Te vagy és a tested, valamint remélhetôleg az igény, hogy
elégedetten szeretnél tükörbe nézni mindig, s nem csak azért, hogy mások általunk vélt igényeit elégítsd ki, hanem hogy ôszintén tudj mosolyogni reggelente.

Itt az idô! Mozdulj!
Ugye mindenki hallott már olyan
nagyszülô korú emberekrôl, akik korukat meghazudtolva triatlonoznak, futnak, tornáznak, jógáznak, jeges vízben úszkálnak. Ezek hallatán az jut az
ember eszébe: „de jó lenne, ha én erre
képes lennék ennyi idôs koromban…”.
Megsúgom: mindenki képes (lenne)
rá. Ha nem akarod elhinni, akkor
nevezheted ezeket a hétköznapi embereket „szupernagyinak”, ezzel megnyugtatva magad, igaz az állításod:
„én erre nem vagyok képes.” Nincs
titok a „szuperség” mögött, csak az
igény, hogy fitten, és ne egy kanapén
üldögélve éljük meg az életünket,
abban merítve ki a kikapcsolódást,
hogy egy kellemes, hosszú fürdô után
elkortyolunk egy pohár bort életünk
barlangjában. Elfogadható kifogás
mindig van a renyheségre: munka,
család, életkor, idôjárás, lábfájás, fejfájás stb. De! A cikk elejét rossz hírrel
kezdtem, most folytatom egy jóval: az
akaraterô (is) fejleszthetô, apró lépésekkel kezdve, míg végül már meg
sem lepôdsz azon, hogy mennyi mindenre vagy képes!
Leltár
Amikor kétségbeesve nézed azt a
kisebb úszógumit, ami valahogy felugrott tavaly óta, elsô lépésként menj ki
egy kicsit a szabadba, és gondold át,
mit és hogyan kellene módosítani,
hogy beleférjen a valódi mozgás a
mindennapjaidba. Leltározz: mikor
mozogtál utoljára (és ne számítsuk
mozgásnak azt az esetet, amikor az
elromlott kocsi miatt futni kellett az
aktuális tömegközlekedési eszköz
után). Mikor mentél ki utoljára hoszszabb sétára a gyerekkel, vagy a
kutyával, és nemcsak a városi dzsungelben pár kötelezô körre a házak
körül? És így tovább… Nem baj, ha a
válasz lesújtó vagy elszomorító, mert
mint jeleztem fentebb: az akaraterô fejleszthetô. Ha megvan az igény a vál28
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toztatásra, akkor már csak a módszert
kell megtalálni: mit csináljak? Alapvetôen mindig azt csináljuk, amit szeretünk, amiben örömöt találunk, és
legyünk képben saját korlátainkkal, és
ezeknek megfelelôen válasszunk mozgásformát, sportot. Lao-ce idézetét
ajánlom figyelmedbe: „Ha ráhangolódsz az Útra, áthat az ereje.”
Visszavonhatatlanul megérkezett a
tavasz, kiváló alkalom belekezdeni
valamibe, vagy akár több mindent
kipróbálni. Bizton állíthatom, nincs az
a zsúfolt heti program, amibe nem fog
beleférni az edzésünk, amit eltervezünk magunknak. Ha nem fér bele,
akkor bizony kifogásgyártás bûzlik a
levegôben, mert ha mozogni szeretnénk, akkor legyen hideg, meleg, esô,
napsütés miegyéb, akkor is sportolni
fogunk, ha nem a szabadban, akkor
hát a négy fal között.
Hozd ki magadból a legjobbat…
Ha kellemes az idô, több, szabad
ég alatt ûzhetô sportot választhatsz,
hogy formába hozd és formába tartsd
magad. Sokaknak porosodik bicikli,
görkorcsolya a kamrában vagy az
erkélyen, szedjük elô ôket, ha már egyszer beruháztunk ezekbe. Pattanjunk
fel arra a szegény, elhanyagolt biciklire,
görkorcsolyára, és töltsünk tartalmas
idôt saját magunkkal, ahelyett, hogy a
kikapcsolódásunkat arra a bizonyos
pohár borra redukálnánk napról napra.
A bicikli és a görkorcsolya ráadásul kifejezetten alkalmas arra, hogy bevonjuk
barátainkat, családunkat is. Soha ne
feledkezzünk meg a védôfelszerelésekrôl ezen sportok esetében, mert hiába
vagyunk mi körültekintôek, váratlan helyzetek mindig adódhatnak!
Érvek a szabadtéri mozgás
mellett
Ha például biciklivel jársz munkába,
véded a környezeted, kevesebbet tankolsz, sportolsz, és még jegyellenôrrel

sem fogsz találkozni, ráadásul napi fél
óra tekeréssel 200—300 kalóriát égethetsz el. Ha szabad levegôn vagy, hozzájuthatsz a napi D-vitamin-szükségletedhez a napfény által, és minden pillanatban érezheted, hogy tettél valamit az
egészségedért. Jó program elmenni egy
kerékpártúrára közösen a barátaiddal,
családoddal. Új helyeket, tájakat, embereket ismerhetsz meg, ezzel tágítva látóköröd.
Skandináv gyaloglás —
Nordic Walking
Ez egy szabadban végzett testmozgás, gyaloglás, melynek elengedhetetlen kelléke a speciális bot. Ez a mûfaj
nem új találmány, hisz zarándokok,
pásztorok ôsidôk óta használják a botot
gyalogláshoz. A hagyományos gyaloglás energiafelhasználása 280 kcal/óra, a
Nordic Walkingé 400 kcal/óra. A különleges, bottal végzett gyaloglótechnika
által eredményesen, ugyanakkor kímélô
módon fejleszthetô a kondíció.
Miért ne hagyd ki?
• Bárhol lehet ûzni, még akár
teremben is!
• Természetesen a szabadban a
leghatékonyabb és a legoptimálisabb végezni. Erdôben,
túraútvonalon, füvön, hegyekben, sôt még aszfalton is. Nem
szabad törôdni az elôítéletekkel,
azzal, hogy mit szólnak mások.
A mozgás hasonlít a sífutáshoz,
azaz a karokat a test mellett a
lábmunkával ellentétesen mozgatjuk, miközben a bottal toljuk
magunkat elôre. Ha ráérzünk a
ritmusra, már könnyen megy. A
sebességet nem lehet összehasonlítani a bot nélküli gyaloglással, hisz sokkal hosszabbakat

ûzhetô sportba vághatunk, akkor legyünk merészek és menjünk el fallabdázni. Ez a mozgásforma, játéktudás unk hoz mérten egy óra alatt
maradéktalanul át fog mozgatni, és
ki fog meríteni.
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lépünk és gyorsabban is — a
botoknak köszönhetôen.
A hagyományos gyalogláshoz
képest 46%-kal nô az energiafelhasználás.
Kitûnô hatással van a szív- és
vérkeringési rendszerre, a nyugalmi és megterhelt pulzus
arányai és a vérnyomás szinten
tartása javul.
A légzésre szintén kedvezô
hatást gyakorol. Emelkedik a tüdô vitálkapacitása, tisztul a tüdô.
Felgyorsítja az anyagcsere-folyamatokat.
Javul a testtartásunk, erôsödnek
a has-, hát-, kar- és mellizmaink,
ízületkímélô, csökkenti az ízületek terhelését, mert elosztja a
terhelést a láb és a kar között.
Alkalmas versenysportolóknak
is. Ideális regeneráló edzés
lehet az izmoknak és az ízületeknek.
Az izmok 90%-át hozza mozgásba.
Ideális családi sport, mindenki
ûzheti, kismamák, seniorok, dinamikus fiatalok, akik komoly
kihívásokra vágynak és azok is,
akik egyszerûen csak egészségesek szeretnének maradni.

A négy fal között…
Senki nem mondhatja, hogy egy jó
kis ablaktakarítás nem kalóriaégetô
tevékenység, pláne egy kis porszívózással egybekötve. De ha formát akarunk adni néha a testmozgásnak, és
ehhez társunk is akad, akkor próbáljuk
ki a fallabdát a squash-t.
Párosan is lehet
Ha van egy aktív partnerünk, akivel egy intenzívebb, négy fal között

Squash, fallabda vagy ricochet?
Hogy ne essünk kétségbe ezen
különféle szavak hallatán, tekintsük át
kicsit, mi is a különbség a fenti sportok
között. Elôször is a pálya hossza,
nagypályán (9,75 m hosszú, 6,4 m
széles és 4,57 m magas, mennyezet
nélküli terem) a squash-t játsszák,
aminek a magyar neve: fallabda. A félreértés abból adódhat, hogy Magyarországon fallabdának szokták hívni
az amerikai típusú fallabdát is, amit
viszont kispályán (8 m hosszú, 5,5 m
széles, és 2,7 m magas menyezettel
(ahol a labda pattanhat is) játszanak,
csakúgy mint a ricochet-t. Fontos
különbség még a squash, a fallabda
és a ricochet között a hátsó üvegfal
használata, és a szerva között is van,
de ha belekezdünk ebbe a sportba,
akkor mélyebben el fogunk merülni
szabályaikban is.
A kispályán annak méretébôl adódóan minden elôképzettség nélkül,
viszonylag rövid idôn belül sikerélményünk lehet, mivel közel állunk a falakhoz, túl sokat nem kell mozognunk,
helyezkednünk, „csak” a labdát kell
eltalálnunk. A nagypályán kezdôként
kicsivel nehezebb dolgunk van, azonban ez a kezdeti hátrány 2-3 alkalom
után eltûnik. Mindenképpen vegyünk
órákat, ahol megtanítják nekünk az alapokat. Rugalmasság, gyorsaság, jó
kondíció, ha egyórás pörgôs játékot
teljesítetek a barátoddal, garantáltan
átmozgatjátok az egész testeteket.
Persze mint minden mozgás esetében,
itt sem szabad megfeledkezni a megfelelô bemelegítésrôl a sérülések elkerülése érdekében.
4+1 OK, hogy kipróbáld
a hastáncot
A hastánc manapság nemcsak a
szórakozás egyik formája, hanem edzésként is illik rá gondolni. Ez már
csak azért is helyes gondolat, mivel
mint minden rendszeres mozgás, a
hastánc is testi-lelki karbantartó funkcióval bír.
• Nagy elônye, hogy nem erôlteti
meg túlzottan az inakat és az
ízületeket, mert nélkülözi a hirtelen, feszes mozdulatokat.
• Alakformáló és zsírégetô hatású,
a lágy mozdulatok kíméletesen
fejlesztik a testet, és a mozgás
lelki felüdülés is egyben.
• A hastánc a lehetô legideálisabb
mozgásforma a nôk számára,

mivel szinte megerôltetés nélkül
erôsíti az izmokat, segít a zsírszövetek leépítésében.
• Emellett ugyanolyan testmozgás,
mint bármi más, hiszen ha rendszeresen végzik, hasonlóan fokozza az állóképességet, javítja a
vérkeringést, akárcsak egy kemény aerobik edzés.
Mozgás! Kedves hölgyem, mit szólna a párod, ha kipróbálnád a hastáncot, vajon melyik férfi nem bólintana rá
egy otthoni elôadásra?

Végül pár gondolat arról, mit tehetünk azért, hogy míg mások a tavaszi
fáradtságtól szenvednek, mi fitten
„vészeljük át” ezt az idôszakot:
• Tudatosság és jelenlét az életünkben: figyeljük a testünket,
miként reagál az elfogyasztott
táplálékra, fogyasszunk friss
gyümölcsöt, nyers, illetve párolt
idényzöldséget! Az emberek alvásigénye eltérhet, figyeljük meg,
valóban eleget alszunk-e, s ha
már a fél életünket átalusszuk,
akkor a maradék idôben legyünk
tetterôsek, nem pedig nyúzottak
és frusztráltak.
• Immunrendszerünk karbantartása, edzése érdekében sokat
tehetünk, ha rendszeresen szaunázunk, vagy ha erre nincs
lehetôségünk, hideg-meleg váltózuhannyal fejezzük be napi
tisztálkodásunkat.
• Következetesen tartsuk be az
egyéni „órarendünket”! Lelki
egyensúlyunk megôrzésében —
helyreállításában — segítségünkre lehet, ha mindig ugyanabban
az idôpontban étkezünk, ha a
munkával, pihenéssel töltött idônk
nap mint nap ugyanaz. Ezáltal
fejleszthetô az akaraterônk is!
• A rendszeres testmozgás segít
feloldani a napközben bennünket ért feszültségeket, ezért okvetlenül iktassuk be napi teendôink közé a sportot. Ha tehetjük,
próbáljunk minél többet a friss levegôn mozogni!
• Okvetlenül gondoskodjunk lemerült vitamin-, ásványianyag-,
és nyomelemraktáraink feltöltésérôl. Az élesztô-, a vas- és a magnéziumkészítmények, táplálék-kiegészítôk jótékony hatása elvitathatatlan! Persze jól tudom, táplálkozásban nem én fogok nektek
tanácsot adni, de érdemes most
kicsit jobban odafigyelni.
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