Itt a tavasz, és már közeleg a nyár, lassan végre tartósan
megnô a napsütéses órák száma. Minél több idôt töltsünk
a szabadban, hogy a D-vitamin szintetizálódjon a bôrünkbe, hogy az UVB-sugarak csökkentsék a vérnyomásunkat,
és elbúcsúzzunk a téli depressziótól is. Ha már beleuntunk
az aerobikba, várost nézni se mehetünk minden hétvégén,
de a kerékpárnál valami belevalóbbra vágyunk, jöhet a víz
vagy a vízpart.

Földön, vízen, fitten
Egy kis wellness
Nem kell ahhoz wellness hétvégére menni, hogy wellness élményben legyen részünk. A városokban különbözô
wellness szolgáltatásokat tudunk igénybe venni. Igaz, nincs
mindig minden egy helyen egy hotelkomplexumban, de az
ilyen szolgáltatások közérzetjavító hatása kétségtelen, érdemes utána járni, hol érhetô el.
Infrakabin használatával például a testünk teljes körû
regenerálását érhetjük el. Hatása a hôterápiára épül, amelyet az infrasugarak jótékony hatása okoz. A terápia 15 kilométeres intenzív sétának felel meg, az izomzat és az ízületek terhelése nélkül. Ez egy passzív fitneszedzés, mely sportoláshoz bemelegítésre kiváló. Rossz idôben helyettesíti a
szabadban végzett bemelegítô tréninget. A kabinban keletkezô sugárzási hô azonos a nap melegével — káros ibolyántúli sugárzás nélkül. A testszövetekbe mélyen behatoló infrasugárzás által elôidézett hô számos megbetegedés esetén igazoltan elôsegíti a gyógyulást.
Közismert a meleg fájdalomcsillapító hatása, így a fülfájás, torokfájás, ízületi gyulladások, izomfájdalmak, izomgörcsök kellemetlen tüneteit enyhíti. Rendkívüli izzasztó hatásának köszönhetôen felgyorsítja az anyagcsere-folyamatokat,
és gyengéden idézi elô az emberi test méregtelenítését,
alapos támogatást adva a veséknek. Így csökkenti a
vesemûködés zavaraiból származó panaszokat, pl. az ödémákat. Megszünteti a cellulitiszt, mivel a bôr alatt lerakódott
gélszerû méreg- és salakanyag bontását, távozását segíti.
Rendszeres használata testsúlycsökkentést eredményez,
ezért kiválóan alkalmas fogyókúrás programok kiegészítésére. Tartós használata az alakot átformálja, ideálissá teszi,
a zsírcsoportokat fellazítja, az izomzatot a nyirokfolyadék
intenzív keringtetésével „átrendezi”. Tapasztalatok szerint a
kóros soványságot is megszünteti, amennyiben az nem
pszichés eredetû.
Szoláriumozással elôkészíthetjük bôrünket a nyári napsütésre, ráadásul egyes szoláriumcsövekkel kevesebb,
mint két perc alatt 1000NE D-vitamin képzôdik szervezetünkben, ami pozitív hatással lesz közérzetünkre is. Az utóbbi években számos új tanulmány jelent meg a D-vitamin
hatásairól, melyek egyértelmûen rávilágítanak arra, a D-vitamin sokkal fontosabb, mint azt ez ideig gondolták volna. A
napozás meditatív élménye közben elfelejtjük a mindennapi
gondokat, pozitívabbak, felszabadultabbak leszünk, a szoláriumozással ezt tudjuk megidézni. Az egészséges barnulásnak szabályai vannak, soha ne „szolizzunk” három
napon belül kétszer vagy sûrûbben, vegyük figyelembe
saját bôrszínünk tónusát, használjunk védôszemüveget.
Kérjünk információt a személyzettôl, ha úgy érezzük, nincs
képben vagy nem érdekli a dolog, keressünk inkább más
szoláriumot. Ne használjunk olyan krémet, ami nem kifeje28
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zetten szoláriumozás elôtti kozmetikum, mert lehet, hogy
fototoxikus és bôrkárosodást okoz. Érdemes magunkon
hagyni egy kis ékszert, hogy követni tudjuk a barnulási
folyamatot.
Jóga
A jógát kortól, nemtôl, súlytól függetlenül bárki
mûvelheti. Ha szeretünk jógázni, akkor felemelô élményben
lehet részünk, ha korán reggel kipróbáljuk a jógát egy vízparton. Ilyenkor valóban a természet erôivel kerülhetünk
összhangba. 45 perc jógázással — intenzitástól függôen —
180—200 kalóriát is el lehet égetni.
Vízparton
A vízpartokhoz szervesen hozzátartozik a frizbizés, amibe gyerekek, felnôttek is szívesen beszállnak. A tányér alakú, mûanyag korongot a szánkózáson kívül és virágalátétként történô felhasználáson túl számos egyéni, páros és
csapatsport ûzésére is kitûnôen lehet használni. Különös
legenda övezi a sport megjelenését. Úgy beszélik, hogy a
Frizbie pékség szomszédságában álló Yale egyetem diákjai
kezdték el a korong alakú sütitálcákat egymás között dobálni. A korongdobálás sportszerû ûzésére számos sportág áll
rendelkezésre, akár egyéniben, akár párban kívánjuk kipróbálni, de lehetôség van csapatban történô játékra is.
Hazánkban a frizbi története az ultimate frisbee meghonosodásával indult el a ’90-es évek elején. Ekkor történt
ugyanis, hogy egy amerikai házaspár, Robert Flynn és

Yvonne Wittmann Ózd városába költözött, ahol a József
Attila Gimnáziumban kezdték el az angol nyelv oktatása
mellett, a tanítást követôen, az ultimate frisbee megismertetését a lelkes diákokkal. Egy év múlva Bob és Yvonne már
a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium tanárai voltak,
ahol tevékenységük hatására ugyancsak megvetette a
lábát az ultimate frisbee.
Vízben
Persze a vízrôl elsôsorban az úszás jut eszünkbe, mint
felüdítô mozgás, mégis sokaknak millió ellenérv jut az eszébe, amiért elkerülik ezt a sportot: macerás öltözködés, klórral átitatott haj, az ötórai teánál is melegebb a víz, túl sok
csapkodó úszó a melletted lévô sávban… Sorakozzanak itt
most a hasznos érvek az úszás mellett:
• A víz ellenállása 12—14-szer nagyobb mint a levegôé,
ezért a benne való mozgás jóval nagyobb
erôfeszítést igényel, mint a szárazföldi sportok
bármelyike.
• Megmozgatja a teljes izomzatot, beleértve a szív- és
érrendszert.
• A víz felhajtóereje miatt sokkal kisebb a sérülés
veszélye, mint a szárazföldön.

Az igazán hatékony úszás kulcsa:
Gyorsíts a tempón! Semmiképpen ne úgy, hogy kapkodsz. Tedd erôteljesebbé a mozdulataid.
Amint erôteljesebben húzol és rúgsz, látványosan felgyorsulsz majd.
Aquafitness
A kevésbé kalandvágyók evezzenek nyugodtabb vizekre, próbálják ki az aquafitnesst, ami egy kondicionáló torna,
melyet erre a célra kifejlesztett speciális eszközökkel végzünk a vízben. A vízi gimnasztikát úszástudás nélkül, kortól,
nemtôl és testsúlytól függetlenül bárki csinálhatja, mert a
gyakorlatok mindenki számára könnyen elsajátíthatóak.
Segít a fogyásban, jó hatással van az ízületi vagy gerincbántalmakban szenvedôkre, továbbá a reumás panaszokkal élôkre. Ezen kívül a víz relaxáló hatása révén kiválóan
pihentet. Kezdetben az aquafitness-t kizárólag gyógyászati
célokra használták a lesérült sportolók felépülésében, de
annyira hatásos volt, hogy kikerült a „közemberek” körébe,
akiknek szintén segített a betegségekbôl való felépülésben.
Lényegében ma is ezért használják, de nem elhanyagolható sport a fogyni vágyók körében sem, hiszen minden izmot
megmozgat, így egy 1 órás tornával akár 500—700 kalóriát
is elégethetünk. Az aquafitness segít a sérülések, mûtétek
utáni felépülésben, fejleszti az állóképességet, megerôsíti
az összes izmot, fôként a törzs izmait, ezáltal javítja a testtartást. Jó hatással van az anyagcserére, a szív- és keringési rendszerre, miközben kíméli az ízületeket.

Folytatás a 30. oldalon
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Folytatás a 29. oldalról
Ugrás a mély vízbe!
A víz a legkülönlegesebb anyag a földön, nincs színe,
nincs szaga, és íze sincs. Megnyugtat, relaxál, de ha az
úszásnál magasabbra akarjuk tenni a lécet és nemcsak
nézôi, de szereplôivé szeretnénk válni egy természetfilmnek, akkor alá lehet merülni. A búvárkodás történetét nagy
felfedezések, hatalmas kalandok és szomorú tragédiák rajzolják színesre. Ez a sport rejt veszélyeket, de kezelhetô
veszélyeket, és csak a szabályok betartása mellett beszélhetünk biztonságos búvárkodásról. Ha valaki úgy érzi, már
most nyáron szeretne merülni, az keressen minél hamarabb egy búvársulit. Érdemes több bázist is megnézni és
ahol a legrokonszenvesebb az oktató, legújabb a felszerelés, az lesz a jó választás. Több helyen lehet úgynevezett
próbamerüléssel kezdeni. Egy oktató lemerül az újonccal
maximum 7 méteres mélységre egy tóban, medencében
vagy a tengerben. Ilyenkor meg lehet tapasztalni, hogy
mennyire fekszik valakinek ez a sportág. Az oktatás leginkább az autósiskolákéhoz hasonlítható: tanulás, tesztlap,

elméleti és gyakorlati vizsga. A nem éppen olcsó felszerelést csak akkor vegyük meg, ha már megvan a vizsgánk,
merültünk egy tucatnyit és tudjuk: ezt a sportot sokáig fogjuk ûzni. Minden jó bázis biztosít felszerelésbérlést, ha csak
kocabúvárok szeretnénk lenni. A szabályok figyelmen kívül
hagyása vagy ismeretének részleges, illetve teljes hiánya
komoly balesetet, vagy akár halált is okozhat. Azonban a szabályok betartása mellett több jótékony hatását lehet megtapasztalni. Tisztítja a tüdôt, növeli az állóképességet, és olyan
izmokat dolgoztat meg, melyek létezésérôl nem is biztos,
hogy tudtunk, de a merülés utáni izomláz bizonyítja a létezésüket. Sokkal ellenállóbb lesz a szervezet a betegségekkel
szemben.
Vízen „járás”
Amennyiben már vízpartra vitt minket a jó idô és a szerencse, használjuk ki a vízpart adta sportlehetôségeket! Ha
például valaki arra kíváncsi, milyen lehet 100 km/h-s sebességgel a méteres hullámokban motorozni, vagy teljes gáz-
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zal befordulni egy hajtûkanyarba, azok a jet-skiben fogják
megtalálni az élvezetet. A jet-skizés alapjainak elsajátításához ülôs gépen 1—2 órára, állós gépnél néhány napra van
szükség. A legtöbben nem tudják, hogy ez a sportág igen

komoly fizikai és szellemi felkészültséget igényel. Sokan
gondolják, hogy a jet-ski környezetszennyezô jármû. Ez
nem igaz, az üzemanyagrendszere tökéletesen zárt. A vízbe nem jut káros anyag, mivel az üzemanyag ólommentes,
az adalék pedig vízben oldódó növényi olajokból áll.
Akiket a motorsportok helyett inkább a „deszkasportok”
vonzanak, próbálkozzanak a wakeboard-dal. A wakeboardot a legélvezetesebb vízi sportnak titulálják, nem véletlenül, a snowboard, a gördeszka és a szörf tökéletes ötvözete vizes környezetben. Újabb extrémsport Amerikából, az
igazán sikeresek közül, ami végre itthon is elérhetô. Meseszép trükkök és elképesztôen hamar érkezô sikerélmények.
Ez a világsiker titka.
A wakeboard kábelpálya egy végtelenített körpályán húzza
a sízôket — akár tíz fôt
is egyszerre —, a
pálya hosszától függôen, amely 600—
1000 m lehet. Száguldani a hullámok
között, repülni, mint a
madár, küzdeni a vízzel. Gyôzni saját
magad és félelmeid
felett. Leírhatatlan
örömök forrása ez.
Ne hagyd ki!
Sportoljunk, gondoskodjunk testünkrôl az élménydús,
egészséges nyár érdekében…
Haris Éva egészségügyi szaktanár

