mozgás
szükségük, általában két emberre
jut egy személyi edző, akik segítik
a gyakorlatok helyes végrehajtását.
Ezekre az órákra várják azokat
is, akik régebbi sérülések vagy
betegségek miatt nem tudnak más
edzésen részt venni.

Saját tempó és intenzitás

Legyen szó alapozó edzésről,
magas intenzitású kardioedzésről
vagy a súlyokra koncentráló izomnövelésről, Judit és Tamás módszere nem fog csalódást okozni
senkinek. A Fit360, ahogy a neve
is mutatja, teljes körű szolgáltatást
nyújt az oda érkezőknek, nemcsak
fizikai értelemben, hanem lelkileg is. Az alapozó edzés eszközei
ugyanazok, mint a magas intenzitású vagy a súlyzós edzéseké, csak
lassabb a tempó, és lehetőség van
a mozdulatok helyes begyakorlására is. Így viszont joggal merül
fel a kérdés, hogyan tud ugyanaz
az alapozó edzés kellő kihívást
nyújtani egy 48 éves, nem túl
fitt anyukának és egy kifejezetten
sportos kamasz fiúnak? A két
kulcsszó e tekintetben az intenzitás és a tempó. Mivel több körben,
szakaszos terheléssel végeztük a
gyakorlatokat, mindenki megtalálta a felkészültségének, fittségi
szintjének és állóképességének
megfelelő terhelést. A 45 perces
órában az alapos bemelegítés után
ugyanis több típusú feladatot
végeztünk 40 másodpercig intenzíven, 15 másodperces szünetekkel,
majd a kör végén 2 perc pihenő

Mit is tehettem volna a kamasz fiammal, aki az iskolai félév
vége miatt a szokásosnál is undokabb lett, minthogy más típusú
terhelést keresek neki, és termelünk egy jó adag endorfint?
Páhy Anna írása

Kötelesnek
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érzem magam!
Személyi edzés
csoportban

Az igazat megvallva a lelkesedésem picit alábbhagyott, amikor
az edzőteremben fiatal és sudár
lányokkal találtam magam körülvéve. Judit azonban nem engedte,
hogy a teljes pánik eluralkodjon
rajtam, mire kettőt pislogtam,
már egy SMR-hengeren találtam
magam. A láb- és a fenékizmok
után áttértünk az ülőmunka miatt
befeszült hátizmok kilazítására.
Miközben egy hátára esett katicabogár kecsességével és természetességével lazultam a hengeren,
a hátizmaim sikoltva követelték
a folytatást, annyira jólesett nekik

a dolog. Már az alapos bemelegítésnél megértettem, mit jelent az,
hogy Judit és Tamás a személyi
edzés elemeivel turbózzák fel a
csoportos órákat. Minden gyakorlatnál felügyelik a mozdulatainkat,
hiszen ez az alapozó óra, amin
részt vettünk, pont erről szól.
Azoknak ajánlott, akik úgy érzik,
még meg kell tanulniuk, vagy
tökéletesíteniük kell az alapmozdulatokat, úgymint guggolás, kitörés. Azt is gyakorolhattam, ami
nekem eddig nehézséget okozott,
hogy a feladatok közben helyesen
időzítsem a be- és kilégzést. Mivel
az alapozó órákra tényleg csak
azok jönnek, akiknek erre van

Házi feladat. Tessék?

Ha van valami, amivel ki lehet
üldözni a világból, az a „házi
feladat”. Ennél már csak a „dolgoAhol
kipróbálhatja:
Fit360
Fitness Stúdió

AYCM.HU

Fotó: getty images

Bevallom, semmihez sem volt
igazán kedvem, a hangulatomat
meghatározta a végtelennek tűnő
hétfő időszaka, a január. Az összes
mozgás, amit ez idő tájt végeztem,
az alibi kocogás és lépcsőzés mellett a gyerekem viselkedése okozta
ideges rángatózás volt. Éppen ezért
kapva kaptam az alkalmon, hogy
megismerhessük a Fit360 módszert, Ressinka Judit és Nagy Tamás
saját ötleteiből összeállított egyéni
edzéstechnikáját. Személy szerint
mindig irigykedve néztem azokat,
akik csilivili szettekben mosolyogva úgy emelgetik a súlyzókat és
hajtják a crossfit-kötelet, mintha
az a világ legtermészetesebb dolga
lenne. Nem hittem, hogy valaha
közöm lesz hasonló dolgokhoz, de
egy anya, ugye, sok mindent megtesz a gyermekéért.

következett. Így került sorra többször a repülőzés párban a biciklizéssel, az egylábas guggolás a kézi
súlyzózással, a kitörések a TRX-szel
és a súlyzós szumóguggolás
a crossfit-kötéllel. Körülöttem már
az első körnél megszűnt a világ,
tökéletesen elfelejtettem az összes
problémámat. Középkorú, enyhén
berozsdásodott énem hirtelen
egy kommandóskiképzés közepén
találta magát, szerencsére Judit
ott állt mellettem, és nem hagyta,
hogy azt érezzem, nem vagyok
odavaló. Közösen alakítottuk ki
a nekem megfelelő programot:
a repülőzés párjaként pihentem,
a TRX-ig el sem jutottam, de
kitartóan emelgettem a kézisúlyzókat és nyomtam a súlyzós
szumóguggolásokat. A 2 perces
pihenőidőmet 5 percre emeltük,
és bár lila fejjel és zihálva, de
végigküzdöttem magam a feladatokon. A kedvencem a kötelezés
volt, bevallom, régóta vágytam rá,
hogy kipróbálhassam. Periférikus
látásommal éppen csak érzékeltem, hogy a fiam fegyelmezetten
(!) végzi a gyakorlatokat, 10 kg-os
súlyzóval csinálja a kitöréseket és
az egylábas guggolásokat, a crossfit-kötélből pedig a hosszabbat, a
súlyosabbat választja, és nem egyszerre, hanem felváltva hajtja őket,
mert úgy nehezebb a gyakorlat.

1135 Budapest,
Lehel utca 68.
A épület
fit360fitness.hu

#

együtt

Az oldalt
megállíthatatlanok
vagyunk

az

támogatta.

„Hirtelen egy
kommandóskiképzés
közepén találtam magam"
zat” szóra reagálok hevesebben,
de szerencsére ez nem hangzott
el. Amikor Judit kimondta: házi
feladat, teljesen ledermedtem.
Szerencsére a levezető nyújtások
alatt volt alkalmam lehiggadni, és
persze kiderült, miről is van szó.
Nemcsak egyéni, személyre szabott
támogatást kapunk a csoportos
órán, ahol a feladatokat mindenki
a neki megfelelő intenzitással és
pihenőidőkkel tudja elvégezni,
hanem a személyi edző az óra
elteltével sem engedi el a kezünket. Mindenki személyre szabottan
kap edzői ajánlást, amit gyakorlatok formájában hazavihet. Nekem
az egylábas guggolással voltak
nehézségeim, konkrétan képtelen
voltam megcsinálni, ezért Judittól
ezzel kapcsolatos házi feladatot
kaptam: fotót a helyes testtartásról
és a gyakorlatok heti háromszori
elvégzéséhez megfelelő ismétlésszámot. De még ennél is nagyobb
élmény volt, amikor a 16 éves
fiam azt mondta: – Anya, büszke
vagyok rád, kiléptél a komfortzónádból rendesen, és végigcsináltad. Mikor megyünk legközelebb?
Szólj, ha elmúlt az izomlázad!
– Kell ennél több?
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