
Sport a hétköznapokban 

 Manapság már sokan elhanyagolják a 

sportolást, pedig az lenne a legjobb, ha 

ugyanolyan mindennapi tevékenységgé 

válna az életünkben a mozgás, mint az, hogy 

alszunk, eszünk és iszunk. Számos betegség 

megelőzése, meg alapjába véve a mindennapi 

jóllét érdekében érdemes mindenkinek beépí-

teni a sportolást a mindennapjaiba. 

 Ez azért sem annyira nehéz feladat, 

mert valószínűleg fel sem mérjük, 

hogy mennyire széles a paletta, amiről 

válogathatunk, pedig, ha jobban szét-

nézünk, biztosan mindenki talál va-

lami olyan, számára megfelelő sportot, 

amit be is akar és be is tud építeni a 

hétköznapjaiba, és az sem kizárt, hogy 

még élvezni is fogja. 

 Szerencsések vagyunk, mert az em-

beri test rendkívül könnyen alkalmaz-

kodik ahhoz az életmódhoz, amit folytatunk, így ha elhatározzuk, hogy egészsé-

ges életmódra váltunk, akkor például rendkívül gyorsan képes a gyomor össze-

szűkülni, ha pár héten-bő egy hónapon keresztül hasonló mennyiségű és minőségű 

ételeket fogyasztunk. Ugyanígy működik ez a sportolással is: nem gond az, ha 

mozgásszegény életmódból váltunk, és kezdünk el egyik napról a másikra napi 

rendszerességgel sportolni, csak fontos tudni, hogy nem kell sietni. Ha apró lépé-

sekben haladunk, például minden nap 20 percet edzünk valamit, annyit amennyit 

bírunk, ezt viszont tényleg napi rendszerességgel, a testünk idővel hozzászokik, 

és egyre többet fogunk bírni. Az első pár hónap talán nehezebb és kevesebb siker-

élmény, de a kulcs a kitartás. 



 Tényleg szerencsés a helyzetünk, a 

testünk valóban könnyen alkalmaz-

kodik, ha változtatni akarunk. A gond 

azzal van, hogy a helytelen és moz-

gásszegény életmódhoz is nagyon 

gyorsan és könnyen hozzászokunk. 

Ha hónapokig, évekig, esetleg évtize-

dekig szoktatjuk a testünket egy 

egészségtelen életvitelhez, akkor 

minden bizonnyal olyan módon fog 

működni, ahogy mi diktáljuk neki. 

Egy brit közegészségügyi szakember szerint: „A lustaságot már önmagában be-

tegséggé kellene nyilvánítani”.  

 

 Íme néhány riasztó következmény, amiknek 

kiváltója a mozgásszegény életmód: 

 Az inzulinszint megnövekedése: Néha szívesen kihagyjuk az 

edzést egy jó sorozatért…. De aztán annyira izgalmasra sikeredik a 

befejezés, hogy legyintünk, és 

másnap is inkább a sorozatot 

választjuk. Meg a harmadik, 

meg a negyedik napon is. Sike-

resek vagyunk, persze ha az volt 

a cél, hogy testünk inzulinérzé-

kenységének csökkenése miatt 

fokozódjon az inzulin termelése 

– ez annyit tesz, hogy pusztán 

több inzulint kell termelni ahhoz, hogy normálisan funkcionáljon. És 

hogy ezzel mi a gond? Az étvágy növekedését okozza, zsírraktáro-

záshoz vezet, valamint a szívbetegség, az elhízás és a cukorbetegség 

előszobája.  

 A testzsír százalék növekedése: Ha sportmentes életmódot foly-

tatunk, rákényszerítjük a testünket, hogy a zsír égetése helyett a rak-

tározásra fókuszáljon. Emellett az izomtömegünk is csökken, és ha 

nem vagyunk elég tudatosak, nem vagyunk tisztában a határainkkal, 

akkor azt érjük el, hogy nem a számunkra ideális testet fogjuk látni 

a tükörbe nézve.  



 Megnő a vérnyomás: A vér-

nyomás a mozgás függvényében 

változik: ha sportolunk, normá-

lis az értéke, azonban a mozgás-

mentes napokon megnő. A hosz-

szan tartó mozgásszegény élet-

mód szív-és érrendszeri betegsé-

gek kialakulásához és stroke-

hoz vezet.  

 Megnő a csontritkulás kockázata: Már gyermekkorban fontos 

odafigyelnünk arra hogy eleget mozogjunk, mert az emberi test ezen 

fejlődési szakaszában ez komolyan befolyásolhatja a későbbi életün-

ket. Azonban nem kell megijedni, felnőttként is rátérhetünk a helyes 

útra, akár meg is előzhetjük a csontritkulást, ha nem csak lustálko-

dunk. 

 Gerincproblémák: Nem csak azért érdemes építeni az izomzatun-

kat, hogy elmondhassuk magunkról: mi igazán 

szép emberek vagyunk. A szépségen túl is nagy je-

lentősége van ennek. Ha a hátizmok elég erősek, 

átveszik a terhek egy részét a gerinctől, azonban ha 

a gerincoszlop egymaga kell, hogy ellássa ezt a fel-

adatot, felléphetnek olyan problémák, mint a ge-

rincferdülés, vagy más rendellenességek.  

 Fájdalmassá válhatnak a mindennapok: Ha fájdalmassá válik le-

hajolni és bekötni a cipőnket, az bizony intő jel. Az ízületek stabili-

tása az izmok erősségétől függ. A gyenge izomzat az ízületek káro-

sodását okozza, az ízületi porcok kopásához vezet. Jóval kisebb az 

esélye a ficamnak is, ha az izomzatunkat rendszeresen karban tartjuk.  

 Stressz: Az az energiafelesleg, és a napi fáradalmak, amiket „kimoz-

gunk” az edzések során, mind feldolgozatlanul állnak bennünk, ha 

egész napot a kanapé melegében töltjük. Szervezetünk sportolás köz-

ben megtanulja kezelni a ránehezedő nyomást, így az ellenálló ké-

pessége is nagyobb, könnyebben küzd meg a napi feszültségekkel. 

Sokkal gyorsabban lemerül az akkumulátorunk, gyakrabban tör ránk 

a szorongás, ha nem mozgunk eleget. 

 A szexuális életünk bánja: Bizony, a libidó mértéke összefüggés-

ben van az általunk végzett mozgás mennyiségével. Ezért ha érzéki 

romantikára vágyunk, nem csak esztétikai szempontból fontos spor-

tolni.  



 

Nyugalom, az ijesztgetésnek itt vége, és 

hogy ne csak negatív dolgokról beszéljünk, 

íme néhány pozitív élettani hatása az egész-

séges életmódnak és a rendszeres sportolás-

nak: 

 Nő a teljesítőképesség: Fizikai terhelés során erősen eddzük a tü-

dőnket is, hiszen a legtöbb sport végzésekor a légzési- és keringési 

rendszerünk nem tudja egyből pótolni a megterhelés általi oxigénhi-

ányunkat, a tüdőnk állandó megterhelésnek van kitéve. Azonban, 

ahogy a testünk többi része, légzőszervünk is rendkívül könnyen al-

kalmazkodik, ha alkalmat adunk rá. Légzési perctérfogatunk és vi-

tálkapacitásunk például növelhető a rendszeres testmozgással, így el-

érhetjük, hogy tüdőnk a hétköznapok során is jobban funkcionáljon. 

A szív teljesítőképessége is növekszik, így akik vérnyomásproblé-

mákkal küzdenek, a sportolással akár kezelhetik azokat.  

 Rendbehozható az inzulinszint: Az egészségtelen életmód által 

megnövekedett inzulinszint, akár a kialakult inzulinrezisztencia 

rendbehozható izommunka segítségével, ugyanis ez csökkenti a vér-

cukorszintet, a normális értékre állítja azt. Ezen kívül a 2-es típusú 

cukorbetegség, valamint a daganatos betegségek kialakulásának koc-

kázata is csekéllyé válik. 



 Megalapozza felnőttkori jóllétünket: Ha gyermek- és serdülőko-

runk ideje alatt megfelelően mozgunk, akkor ez biztosítja számunkra 

a megfelelő csont- és izom- és idegrendszeri fejlődést. Azonban még 

nincs minden veszve akkor sem, ha esetleg fiatalkorunkban nem volt 

lehetőségünk, vagy nem figyeltünk eléggé a testmozgásra, mert fel-

nőttkorban is sok káros folyamat visszafordítható még. 

 Jótékony a hatása a hétköznapjainkra nézve is: Mentális egész-

ségünket egyértelműen karbantartja a sport, hiszen könnyebben 

megbirkózunk a stresszesebb és feszültséggel telibb napokkal, ha a 

testünkkel eléggé törődünk. Ezen kívül javul a szellemi teljesítőké-

pességünk, jelentősen jobban tudunk koncentrálni és teljesíteni a fel-

adatainkat, mert energikusabbak vagyunk.  

 Boldogságnövelő: A testünk 

terhelése közben endorfint ter-

melünk, mely a boldogságért fe-

lel, jóval intenzívebben élünk 

meg „örömperceket”, önfeled-

tebbekké válnak napjaink. Az en-

dorfin ezen kívül a fájdalom el-

nyomásáért is felel, általa jobban 

tudjuk kezelni és túllendülni a 

nehezebb időszakokon.    

 Felpezsdül a szexuális életünk: A szexus, a szexualitás belülről 

fakad, így meghatározza a szexuális aktivitásunkat az, miként tekin-

tünk magunkra, a testünkre. Ha nem vagyunk képesek szeretni azt, 

ahogy kinézünk, nem tudjuk átadni magunkat a partnerünknek és az 

élvezeteknek szorongásaink miatt – a sport segít ezeket legyőzni, az-

által hogy a mozgással tökéletes formába hozhatjuk testünket. A 

rendszeres sport emellett megváltást hozhat a merevedési gondokkal 

küzdő férfiaknak is.  



 Kellemesebb az alvás: Ha egy nap kellemesen lefárasztjuk a tes-

tünket és izmainkat, jóval nagyobb lesz az igényünk arra, hogy minél 

hamarabb ágyba bújjunk, és az alvás sokkal pihentetőbb. Azonban 

azt érdemes eszünkbe vésni, hogy a lefekvés előtti edzés kifejezetten 

felpörget, így nem leszünk képesek elaludni. Inkább reggel, vagy 

délután ajánlott mozogni. 

 Fejleszti a szociális készségeket: Csapatsportok űzése automati-

kusan arra ösztönöz, hogy próbál-

junk meg minél hasznosabb tagjai 

lenni egy közösségnek, így az itt ta-

nultakat barátaink, ismerőseink kö-

rében is hasznosítani tudjuk. Sőt 

még az is megeshet, hogy barátaink 

nagy részét az edzésekről ismerjük 

meg. De nem csak a csapatsport 

építi a szociális hálónkat, az egyéni 

sportoknál is fontos a kapcsolattar-

tás a szimpatikus sporttársakkal.  

Sok kifogást tudunk felhozni a rendszeres sportolás ellen, legtöbbször arra 

hivatkozunk, hogy képtelenek vagyunk beépíteni a mindennapjainkba, mert 

semmi időnk nincsen. Azoknak, akiknél valóban ez a helyzet az a jó hír, hogy 

léteznek olyan sportok, amiket igenis a hétköznapok részévé tudunk tenni, anél-

kül, hogy bármi igazán fontostól venné el az időt. 

 Ha valakinek van egy nap másfél órája szabadon, azok számára akár az 

edzőterem is ajánlott, ami számtalan lehetőséget kínál: bárki végezhet szabadon 

önmaga által irányított edzéseket, ha az edzőtermi gépeket használja, ahol futásra, 

tekerésre, és egyéb kar -, láb -, has - és fenék erősítésére szolgáló eszközök van-

nak, valamint a legtöbb teremben található nyújtásra, jógára, vagy meditációra 



alkalmas rész is. Azonban ha valaki nem mer ma-

gára hagyatkozni, számos edzőtermi óra közül vá-

laszthat, ha jobban utánajár különböző edzőtermek 

kínálatának. Ezeken az órákon nem kell feszé-

lyezve éreznie magát senkinek, kezdőként is teljes 

értékű részévé tud bárki válni a foglalkozásnak, és 

kifejezetten motiválóerőként hat a csoport dinami-

kája. 

 A legnépszerűbb és leghasznosabb látogatható órák:  

 Zumba 

 TRX 

 Gerinctorna 

 Jóga 

 Pilates 

 Alakformálás 

 Aerobik 

 World Jumping 

 Fanatic jump 

 Spinning 

Ezek annyira különböző és teljesen más testrészeinket megmozgató spor-

tok, hogy biztosan mindenki talál magának valami számára megfelelőt.  

 Ha annyira bizonytalanul mozgunk a sport terén, hogy nagyobb biztonság-

ban éreznénk magunkat egy szakember segítségét élvezve, akkor akár személyi 

edzőt is fogadhatunk, aki a lényével, hozzáállásával, státuszával erőt ad küzdel-

meinkhez. 

 Ha még napi másfél óránk sincs, amit a sportolásra tudnánk szánni, már az 

is javít életvitelünkön, ha otthoni körülmények között, napi 30-40 percet edzünk. 

Ehhez segítségül szolgálhat számos oktató- és motiváló videó a Youtube-on, 

edzésre vonatkozó tippek Pinterest-en, és olyan DVD-k, amelyek egy teljes edzést 

vezetnek le, annyiban lehet kedvezőbb ez a megoldás, hogy azzal már nem veszí-

tünk plusz időt, hogy elmegyünk az edzőterembe és hazajövünk. Ha már elég ru-

tinosak vagyunk az otthoni edzésformákkal kapcsolatban, akár megnézhetünk egy 

részt kedvenc sorozatunkból, miközben a napi mozgást végezzük, ez még abban 

is segíthet, hogy elvonja a figyelmet a fizikai terhelésről. Ráadásul a XXI. század 

igényeihez igazodva találhatunk olyan alkalmazásokat is, amelyek ránk kiszabot-

tan készítenek és vezényelnek le edzésterveket.  


