
Ha ezt a kis ebookot olvasod, akkor
az azt jelenti, hogy szeretnél
mozogni, de eddig még nem
találtad meg azt a mozgásformát,
amihez kedved lenne, amit a
tested is szeretne, amitől nem fáj
minden porcikád másnap.
Soha nem gondoltam volna, hogy
ebben a témában fogok írni. Aztán
amikor több vendégemnél is
felmerült, hogy többet kellene
mozognia, de nem tudta, hogy mit,
akkor úgy döntöttem, hogy kicsit
körbejárom a témát, hátha másnak
is adhat ötletet ez a kis írás.
Akik gyerekkoruk óta sportolnak,
azoknak sokszor egyértelmű, vagy
csak megszokás, hogy mit is
mozognak rendszeresen. Lehet
évtizedekig ugyanazt a sportot
művelik, hobbi vagy
versenyszinten. Minden mozgással
töltött idő jótékony lehet, egy
pontig. Itt is érdemes megtalálni az
egyensúlyt, mint mindenben. Aki
olvasott már tőlem, az
találkozhatott ezzel a
gondolatmenettel. 
Nézzük meg, hogy milyen
kérdéseket érdemes feltenni
magunknak a témával
kapcsolatban.



Miért akarunk mozogni?

Mi is az indíttatásunk,
motivációnk? – Ezekre a
kérdésekre sok esetben egyszerű
a válasz. Mert fogyni akarunk,
jobban akarunk kinézni, nem
vagyunk megelégedve a
testalkatunkkal, talán ezek a
leggyakoribb válaszok. Aztán ott
van a tömeghatás, egyre
divatosabb a sport, „már a
szomszéd is fut, nekem is kell
valamit csinálni”. Van, amikor a
doki javasolja, vagy esetleg több
fajta orvos is felhívta a mozgásra
a figyelmünket és most már
komolyan vesszük. Illetve van az
az eset is, amikor sikerül
szabadidőhöz jutni és szeretnénk
hasznosan kitölteni. Persze
akadnak még válaszok, de
legtöbbször ezek miatt keresünk
valamilyen mozgásformát.



Mit sportoljunk? – már a témánál is vagyunk.

A legtöbben tudjuk mit akarunk
mozogni, mert gyerekkorunkban
fociztunk, kézisztünk,
röplabdáztunk, úsztunk és az
olyan jó volt. A nosztalgia
könnyen vezet vissza minket
ahhoz a mozgáshoz, amiben van
rutinunk, amiben jók voltunk,
főleg, ha versenyszerűen
végeztük. De azért sokan
vagyunk úgy, hogy nem tudunk
visszanyúlni a fiatal korunkhoz és
elkezdjük kérdezgetni
ismerőseinket, barátainkat, hogy
ők mit mozognak. Esetleg
kinézünk a neten egy fitnesz
edzést, egyéb divatos
mozgásformát és kipróbáljuk.
Aztán van úgy is, hogy teljesen
tanácstalanok vagyunk, mert
korunk, súlyunk alapján, nem is
tudjuk, hogy mi lenne a jó
mozgás. Mind mások vagyunk,
más érdeklődésünk, társaságban
vagy egyedül akarunk mozogni,
ezer és ezer dolog határozhatja
meg, hogy mit is válasszunk
magunknak..



Ha eddig eljutottál, akkor valószínű a
tanácstalanabb réteghez tartozol. Amivel
semmi gond nincs, hisz nem is olyan könnyű
kérdés ez, mint elsőre gondolnánk. Miért is?
 
Mert a mozgás, annak intenzitása, fajtája
nagyban befolyásolja azt, hogy milyen
szinten terheljük a testünket, ízületeinket,
keringési rendszerünket. Ha betegek vagyunk
érdemes az orvossal konzultálni, hogy milyen
mozgás nem fog megártani, illetve használni a
betegségünkre. Nem biztos, hogy egy
gerincbetegséggel ugyanazt a mozgást
végezhetjük, mint a szomszéd.
 
Ha nem vagyunk betegek, akkor is érdemes a
korunknak megfelelő sportot választani.
Szervezetünk nem ugyanúgy viselkedik, mint
tízen, húsz évesen. Idősebb korban
könnyebben sérülünk, de lassabban
regenerálódunk. Példának okáért sokan úgy
gondolják, hogy a futás majd jó mozgás lesz,
meg amúgy is divatos manapság futni. Egyre
több idős embert látni, aki elkezd kocogni. A
futás nagyon jót tesz a szívnek, a
vérnyomásnak. Edzi a keringési rendszert, a
tüdővitalitást növeli, fittebbnek érezzük
magunkat. Ugyanakkor a kopó
„alkatrészeinkre” negatív hatással van. A
porcok, ínak gyorsabban használódnak,
aminek az lehet a következménye, hogy idővel
jelentkezik egy csípő, térdfájdalom, főleg, ha
túlzásba esünk, és már hosszú távokat futunk,
akár naponta.
 
Véleményem szerint minden kornak megvan a
maga mozgása.



Míg gyerekkorban a
csapatsportok, közösség és
verseny élményei a meghatározók,
addig idősebb korban már
meggondolandó olyan sportot
választani, ahol megvan az esélye
az ütközésnek, belemenésnek.
Plusz egy kockázat. Fiatal felnőtt
korban edzetté tesz a futás,
kerékpározás, úszás,
küzdősportok, kondi termek.
Szinte mindegy, hogy mit
művelünk, mert erőnk teljében
vagyunk, addig idősebb korban
már figyelembe kell venni a testi
adottságainkat, fájós
testrészeinket.
 
A fentiek alapján a témát kétfele
venném.
 
Nézzük meg első körben azon 50
év alattiakat, akik mozognának
valamit, de tanács kellene nekik,
hogy melyik sportnak milyen
hatása van, mit érdemes
figyelembe venni, ha elkezdünk
mozogni valamit. Majd
megvizsgáljuk az 50 éve felettiek
sportválasztásának ismérveit.
 



Ha az előbbi kérdésekre megadtuk a választ,
akkor már szűkítettünk a körön is.
Alakformálásra, testsúly csökkentésre általában
olyan sportot érdemes választani, ahol a
pulzusszámot megemeljük. Nem egyértelmű
kardio edzésre gondolok, amit ma mindenki
összeköt a zsírégetéssel. A kardio edzések a
kardiovaszkuláris rendszerre, azaz a szív és
érrendszerre hatnak, azt erősítik.
Természetesen zsírt is égetünk ez által, de nem
mindegy az intenzitás, hisz bizonyos
pulzusszám felett már nem biztos, hogy a zsír
fogy, hanem az izom. Tehát a javaslatom, hogy
mindig érdemes szakember, személyi edző
véleményét kikérni, ha alak formálni, fogyni
akarunk. Hisz az nem csak mozgás, hanem az
étkezés beállítása is, az adott mozgáshoz. Ha
nincsenek ilyen nagy terveink, akkor egy
aerobik mozgás hatékony lehet, főleg, hogy
társaságban műveljük, aminek van egy
motiváló hatása, nem is beszélve a társas
kapcsolatok pozitív voltára. Ha a kardio mellett
döntünk, érdemes gépeken végezni, mert
azokat be lehet állítani az ízületeinkhez, tud
segíteni egy edző, akár edzéstervvel, kisebb a
sérülés veszély.
 
Férfiaknál az edző termi súlyemelés,
mozgatásokkal lehet szépen izmot építeni.
Azonban itt is fontos, hogy az étkezésünk,
fehérje bevitelünk összhangban legyen a
mozgás mennyiségével, kalóriákkal. Egy jó
edzővel itt is sok pénzt és időt spórolhatunk a
későbbiekben.



Jómagam inkább híve vagyok azon
mozgásoknak fiatal felnőtt korban, amit
tömegsportként, csapatban lehet végezni.
Akár foci, röplabda, kosárlapbáról legyen
szó. Amit érdemes megnézni, hogy
negyven évesen ne húsz évesekkel
focizunk együtt. Bármennyire is jól
érezzük magunkat, idővel a korkülönbség
megbosszulja magát. Még ha úgy is
gondoljuk, hogy a fiatalokat lefutjuk,
lemozogjuk, fejben még képesek vagyunk
az adott mozdulatra, a valóságban már
lehet csak lassított felvétel az.
 
Negyven év felett érdemes a
csapatsportokat felváltani egyéni sportra.
Ha a játék és a mozgás összekapcsolása a
lényeg, akkor keresni olyan sportot, ahol
egymással játszunk, mint a ping-pong,
tenisz, tollaslabda, tengo. Én is imádok
játszani, játszva mozogni. Biztos sokan
vagyunk így. Hisz úgy el tud menni akár
több óra is mozgással, hogy nem a testi
fáradtsággal nézzünk szembe, hanem
csak élvezzük a mozgást, hajt a verseny, a
győzelem édes íze. Azonban ilyenkor
hajlamosak vagyunk nem észre venni a
határainkat és túlzásokba esni. Másnap
pedig érezzük is izmainkban,
mozgásunkban a testünk válaszreakcióit.
Tehát itt is az egyensúlyt és az „elég volt”
érzését kell megtalálni. Nem beszélve a
helyes bemelegítésről, és amit sokan
elfelejtenek a sportolás utáni levezetésről,
nyújtógyakorlatok végzésről.



Ha nehezen oldjuk meg, hogy mással közösen
sportoljunk, mert magunknak is nehéz időt
keríteni rá, akkor jönnek azok a mozgások, amit
tudunk egyedül is végezni. A monoton
sportoknak is van rengeteg pozitív hatása. Ha
stresszes munkánk, életünk van, akkor egy
úszás, kerékpározás, futás, ami önmagában
hordozza a monotonitást jól kikapcsolja az
agyat. Önmagunkkal vagyunk összezárva és a
leküzdendő feladattal. Nincs újabb
stresszfaktor, mint a versenyzés, a győzelem, a
csapatban való teljesítés, csak a mozgás és mi.
Talán a sorrend is helyes, ha tehetjük járjunk
úszni, a legjobban átmozgató sport, és a
legkevésbé ártunk vele az ízületeinknek. De ha
nem bírjuk a klóros vizet, vagy nem tudunk élő
vízben mozogni, akkor érdemes a
kerékpározást és a futást választani.
 
Mi a helyzet, ha már elmúltunk 50 évesek?
 
Természetesen ez nem egy egyértelmű
választóvonal. Az, hogy kinek milyen génjei
vannak, mennyit mozgott addig is egész
életében, szellemi, vagy fizikai munkát végzett,
mind-mind befolyásolja a későbbi
sportválasztást is. Ahogy idősödünk, izomerőnk
és akár energiánk is megvan ahhoz, hogy a
fent megnevezett mozgásokat végezzük.
Amivel nincs is semmi gond, ha betartjuk a
leírtakat. Sok olyan 60-70 éves embert ismerek,
akik a mai napig megvernek fiatalokat ping-
pingban, teniszben, de még fociban is. Hisz a
technika, a gyakorlat, a rutin föléjük emeli őket,
és ez doppingolja az idősebb korosztályt, hogy
még mindig futkározzon, versenyezzen,
játsszon.



Azonban, ha a mozgás már több
fájdalommal jár, mint
élménnyel, akkor érdemes
könnyedebb mozgásokat
választani, amik ugyanúgy
átmozgatnak, de nem terhelik
túl a szervezetet. Ilyen a séta, a
túrázás a szabadban, a jóga
vagy a csikung is. Mindegyik
mozgás ugyan más és más, de
jótékonyan hat, akár a szív és
érrendszerre, akár az
emésztőrendszerre. Ha magas a
cukrunk, lehangoltak vagyunk,
fáradékonyak, akkor ezen
mozgások mind-mind jót
fognak tenni. Persze nem egy öt
perces sétára gondolok, mert
annak nem lesz túl sok pozitív
hatása. Azonban egy napi fél
órás jóga, vagy csikung, tai csi,
már oly mértékben hat az
energetikánkra, a meridán
rendszerre, hogy pár hét, hónap
után érezzük, hogy jobban
vagyunk.



Nem gondolnám, hogy ebben a
témában túl sok újdonságot
világítottam volna meg. Inkább csak
igyekeztem összeszedni, hogy melyik
mozgást mikor és miért érdemes
művelni. Alapjában véve úgy
gondolom, hogy aki szeret mozogni
és évek óta művel is valami sportot,
az jól teszi, főleg, ha felméri a
határokat és megtalálja az
egyensúlyt. Mert nem csak a jelenre,
hanem a jövőre is kell gondolni.

Aki pedig kevésbé mozgott eddig,
annak csak javasolni tudom, hogy
válasszon a fentiek közül valamit,
kezdje el minél előbb. Biztos vagyok
benne, hogy nem csak az
egészégéért fog tenni, hanem a
mozgás a lelket is ápolja. Még ha
nehéz is elindulni és elkezdeni,
később magától fog működni. Ha
ezek után is bizonytalanok vagyunk,
nem akarunk társaságba, az utcára
menni, mert mit gondolnak mások,
akkor válasszunk olyan mozgást,
amit otthon, a négy fal között is el
tudunk végezni, mint egy
szobakerékpározás, testedzés,
torna, aerobik, vagy valami keleti
mozgás. Csak ne adjuk fel!

Lakatos István


