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K O D Ė L  J U D Ė J I M A S ?

Kodėl judėjimas ir kodėl jis jau antroje dalyje? 

Visų pirma, kadangi ši programa sudaryta mūsų, pagal surinktus naujausius

mokslinius tyrimus, informaciją iš psichologų, įvairių klinikų, sveikatos

organizacijų, bet vistiek - ji sudaryta mūsų tad programą kūrėme žinodamos,

kas veikia mums. Judėjimas veikia. Mums ypač. Nesivadovaujant moksliniais

tyrimais (kurie visi yra UŽ judėjimą, sportą, kad ir lengvą), bet vadovaujantis

galybe interviu, kuriuose žmonės teigia - sportas, judėjimas teigiamai veikia.

Ir ne tik kūną, bet ir psichologiją. 

Manome, jog judėjimas bei mityba yra tokie du kertiniai fiziologiniai dalykai,

be kurių neišeis taip sėkmingai vykdyti Laimingesnio gyvenimo programos.

Arba tiesiog laimingiau gyventi. Mes nekalbame apie riestus užpakalius ir

presus, mes kalbame apie judėjimą - kokį jį pasirinksi, priklauso tik nuo

Tavęs. Jei tai bus tiesiog kasdienis pasivaikščiojimas - VALIO. Nuo jo riesto

užpakalio nebus, bet bus daug kitų pokyčių. Pasiruošus? 

Kodėl sportas, judėjimas yra mūsų gyvenime?

Todėl, kad dėka jo mūsų kasdien laukia visai kitokia diena. Kad nuotaika

pasikeičia. Todėl kad pakelia ūpą visai dienai pasportavus ryte. Todėl kad

pasportavus po darbo nuima nuovargį. Todėl kad kūnas tvirtėja. Todėl kad

oda stangresnė. Todėl kad įtraukiant sportą į kasdeinybę mums norisi ir

valgyti sveikiau. Todėl kad judėjimas kviečia išeiti į lauką. Todėl kad

judėjimas turi tiek daug milžiniškos naudos - bet apie tai jau kituose

skyriuose. 
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Judėjimas veikia mūsų gyvenimo trukmę, nes mažina riziką susirgti su

amžiumi susijusiomis ligomis, pavyzdžiui, kraujotakos ligomis ar II tipo

diabetu. Neatspėsi, bet net minimalus judėjimo padidėjimas gali ženkliai

įtakoti gyvenimo trukmę ir kokybę. 

Keliolika minučių judesio per dieną nepadarys Tavęs fitneso čempione, bet

padidins tikimybę gyventi ilgiau. Straipsnyje, išspausdintame Britų

Medicinos žurnale rašoma, kad net ir 11 minučių aktyvumo per dieną
didina gyvenimo trukmę. Tyrimas buvo atliktas su žmonėmis, kurie bent 8

valandas per dieną sėdi – šiais laikais moderniame pasaulyje turbūt didžioji

dauguma žmonių, dirbančių sėdimą darbą. Ir tai, kad jie vos keliolika

minučių per dieną judėjo aktyviai, didino tikimybę ilgiau gyventi. Tyrime

buvo lyginami rezultatai iš 44.730 vidutinio amžiaus moterų ir vyrų iš JAV,

Norvegijos ir Švedijos. Dalyvius mokslininkai stebėjo nuo 4 iki 14,5 metų, per

tą laiką mirė 3451 dalyviai.

Nekalbant apie grožio (lieknumo, tvirtumo, riestaužpakališkumo) tikslus, JAV

rekomenduojama judėti 150-300 minučių per savaitę užsiimant vidutinio

aktyvumo veiklomis (20-45 minutės per dieną) ARBA 75-150 minučių per

savaitę aukšto intensyvumo veiklomis (10-20 minučių per dieną). Vidutinio

intensyvumo veiklos yra spartus pasivaikščiojimas, žolės pjovimas kieme,

namų tvarkymas. Aukšto intensyvumo veiklos – bėgimas, aerobika, spartus

važiavimas dviračiu (na kai sportuoji, o ne lėtai važiuoji su vaikais nusipirkti

ledų iki ledainės – ir tas būtų nuostabu! Tik jau labiau panašėtų į vidutinio

intensyvumo veiklą). Tad gerai, imkime visiškai planą minimum – 20 minučių

per dieną vidutinio intensyvumo judėjimo – niekas mūsų neįtikins, kad

nerasi 20 minučių sparčiai pasivaikščioti. Kaip ir, tiesą pasakius, pripažinkime

ir tas aukšto intensyvumo laikas (10-20 minučių per dieną) neatrodo kaip

kažkoks nesuvokiamai ilgas laiko tarpas. 

Ir žinai, šiandien gal tau rūpi tas turbūt Tau vienai matomas lašinys ant

juosmens ar ant klubų, ar suglebusi oda, bet kada nors sau padėkotum, kad

judėjai, kad senatvėje jautiesi neblogai, vaikštai, gyveni vis dar pakankamai

aktyvų gyvenimą – ir pasakysi sau AČIŪ, kad nepašykštėjai tų keliasdešimt

minučių per dieną ar kas antrą dieną judėjimui. O apie tai, kaip rasti laiko,

kaip save motyvuoti, kaip apskritai daugiau judėti – kituose skyriuose.
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Laimė – Tau patiks šis faktas – niekada ne per vėlu😊 Turbūt žinojai, bet

norim užrašyti juodu ant balto. NIEKADA NE PER VĖLU. Mokslininkų

komanda iš Kembridžo Universiteto Didžiojoje Britanijoje atliko tyrimą su

15.000 dalyvių, 40-79 metų amžiaus. Buvo tiriamas ne tik judėjimo faktorius,

bet ir mityba, alkoholio vartojimas, rūkymas, vertinamas amžius, ūgis, svoris,

kraujo spaudimas. Taip pat ir išsilavinimas bei socialinė klasė – ar tiriamasis

buvo dirbantis ar bedarbis, kvalifikuotas ar nekvalifikuotas darbuotojas. Taip

pat buvo atsižvelgiama ir į medicinę dalyvių istoriją – ar turėjo infarktų ar

insultų, ar sirgo vėžiu, diabetu, astma ir kitomis ligomis. 

Na ir kokie rezultatai? Aukšto lygio judėjimas ir padidėjęs fizinis
aktyvumas buvo susijęs su mažesniu mirtingumu. Beje, per visą tyrimo

laiką mirė 3148 žmonės, iš jų 950 nuo su kraujotaka susijusių ligų, 1091 nuo

vėžio. Tyrimas taip pat parodė, kad net pradėjus judėti vyresniame amžiuje,

privalumai ilgaamžiškumui vis dar išlieka – t.y. jei esi 40-50-60 metų, ir

galvoji, kad į traukinį jau nespėjai (ko neprivalgei – to neprilaižysi), tai kelk

savo užpakalį nuo sofos ir pradėk judėti, nes privalumai vis dar išlieka. 

Tyrimas parodė, kad kiekvienas papildomas 1 kJ/kg/per dieną aktyvumo

išlaikymas visus metus, sumažino riziką mirti anksčiau 24%. Taip pat toks

aktyvumo padidėjimas sumažino kraujotakos sutrikimų ligų riziką 29% ir 11%

sumažino riziką mirti nuo vėžio. 1 kJ/kg/per dieną aktyvumo padidėjimas yra

aiškinamas kaip praktiškai visai aktyviai laiko neleidžiančio žmogaus

laipsniškas aktyvumo didėjimas iki minimalių judėjimo rekomendacijų. 

Beje, daugiausiai naudos mirtingumo sumažėjimui turėjo tie, kurie jau atitiko

vidutinį ar aukšto aktyvumo lygį ir per tyrimo laikotarpį jį dar padidino. Jie

riziką mirti priešlaikine mirtimi sumažino iki 42%.

Beje, genetika yra atsakinga tik už ~20% Tavo ilgaamžiškumo. Labai svarbus

faktas Tavo motyvacijai ar ne?

Norvegijoje atliktas tyrimas su 36000 atvejų taip pat patvirtina šį tyrimą – bet

koks fizinio aktyvumo didėjimas mažina priešlaikinės mirties riziką ir ilgina

gyvenimo laikotarpį. Norvegijos mokslinkas Ulf Ekelund pažymi, jog šis

tyrimas itin svarbus vyresniems žmonėms, kurie galbūt tikrai negali pradėti

intensyviai sportuoti, tačiau žinant, kad net bet koks judėjimas (namų

tvarkymasis, vaikščiojimas, kuitimasis sode ir pan.) yra labai svarbus ir

teigiamai veikia ilgaamžiškumą.
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Norvegijos tyrimas taip parodė, kad net atrodo nežymus aktyvumo
skirtumas gali turėti didelę įtaką ilgaamžiškumui. Lyginant tuos, kurie judėjo

200 minučių per dieną (judėjo, nereiškia 200 minučių bėgo ar žaidė tenisą)

su tais, kurie judėjo 258 minutes – pastarieji net 40 % sumažino mirties riziką,

o tie kurie judėjo net 308 minutes – 56%. 

Dar vienas tyrimas atliktas JAV su 8000 suaugusiųjų taip pat patvirtino tą

patį - judėjimas teigiamai veikia ilgaamžiškumą. Dr Keith Diaz akcentuoja,

kad net ir 30 minučių atsistojus ir tiesiog išėjus pasivaikščioti ar pajudėti

namuose besitvarkant ženkliai veikia mirtingumo riziką. 

Iš tiesų mokslininkai išskiria dar vieną akcentą – ne tik judėjimas labai

teigiamai veikia ilgaamžiškumą, bet taip pat ir sėdėjimo sumažinimas.
Sėdėjimas ilgais laikotarpiais neigiamai veikia mūsų sveikatą, didina įvairių

ligų riziką, o atsistojus ir nusprendus bet kokia forma pajudėti – akivaizdu,

Vatsonai – sėdėjimo Tavo dienoje sumažėja.
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Nežinome kiek sudėtingas Tau būna laikotarpis prieš mėnesines, bet didelė

tikimybė, kad patiri kažkokių nepatogumų susijusių su moters ciklu.  Ir gal

nebūtinai tuo laikotarpiu, nebūtinai ilgai - gal vos kelias dienas ar vieną

dieną.  Mes jau senokai žinome rekomendacijas – judėjimas/sportas yra labai

gera priemonė mažinti PMS simptomus. Tą kartoja visos knygos, žurnalai,

portalai. Įvesk į google – ‘kaip sumažinti pms simptomus’ ir vienas iš

patarimų garantuotai bus – sportas. Sportas, mankšta ar bet koks

intensyvesnis judėjimas – nesvarbu. 

Šiandien mums svarbu ir įdomu kaip ir kodėl sportas  padeda šiuo aspektu. 

Judėjimo įtaka hormonams:

-Dopaminas – judėjimas didina dopamino lygį smegenyse, o tai savo ruoštu

mažina jaučiamą stresą ir netgi depresiją. Dopaminas leidžia jaustis labai

gerai, sumažina irzlumą. 

-Serotoninas – judėjimas skatina serotonino išsiskyrimą, kuris gerina

nuotaiką, virškinimą, atmintį, taip pat gerina miegą. 

-Estrogenas – net ir pusvalandis per dieną greitesnio širdies plakimo

(suprask – sportuojant) padidina estrogeno kiekį kraujyje. Šio hormono

sumažėja tiek PMS, tiek menopauzės metu, o staigus jo kritimas dalinai ir

sukelia tuos neigiamus simptomus. Tad sportuojant šiek tiek sušvelnini

estrogeno lygio kritimą (o tuo pačiu ir simptomus).

Radome kelis tyrimus, kuriuose moterys dalyvavo 8- 12 savaičių sporto,

aerobinio sporto (bet koks judėjimas, kai padidėja kraujo spaudimas - gali

bėgioti, greitai vaikščioti, plaukioti, turėtum pasirinkti tik pagal save)

programose – dauguma moterų po jų jautėsi geriau: tiek fiziškai, tiek

psichologiškai ir teigė, jog jautė mažiau PMS simptomų nei prieš programą.

Analogiškas tyrimas buvo darytas ir su merginomis - rezultatai lygiai tokie

patys. 

Kokį sportą reikėtų rinktis? Aerobinį ar tarkim jogą? Viename tyrime, kuriame

dalyvavo 72 moterys, daugiau teigiamo efekto, didesnį simptomų

sumažėjimą vis tik pajuto jogos grupė. TAČIAU, mūsų nuomonė yra tokia –

jei joga ne tau, jei ją bandei (svarbus akcentas, nes jei nebandei – iš kur

žinai?) ir pabandei ne vieną rūšį (yra labai lėtos lėtai besikeičiančių pozų

jogos rūšys, yra ir greitesnės, besiremiančios judėjimu, pavyzdžiui, vinyasa),

tikrai nerekomenduojam versti save. Rinkis tokį judėjimą, kuris patinka TAU.

Kad ir kas tai bebūtų.
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Beje, viename dideliame tyrime, apjungusiame septyniolika 1993-2018

metais darytų tyrimų su viso 8817 moterimis, galutinė išvada buvo vis tik -

bet koks pasirinktas sportas mažina PMS simptomus. Pasirinktas sportas

sumažina tiek fizinius PMS simptomus (skausmą, krūtų jautrumą, virškinimo

sutrikimus), tiek psichologinius (nerimą, pyktį, irzlumą). Kito tyrimo, kuriame

dalyvavo krūtų jautrumą jaučiančios ir besikaupiančius skysčius PMS metu

išgyvenančios moterys, rezultatai parodė, kad net ir pradėjus nubėgti vos 1

mylią (1,6 km) per dieną – PMS simptomai lengvėja arba išvis išnyksta. 

Tyrime su 754 moterimis, kurios pradėjo sportuoti 3 kartus per savaitę po 45-

60 minučių (pripažinkime – nėra daug), gauti rezultatai tik patvirtina tai, ką

rašėme – sportas iš tiesų mažina simptomus. Taip pat šis tyrimas parodė, kad

moterims sumažėjo ir juntamas skausmas mėnesinių metu.

Ir svarbiausia, kad sportas tuos pačius hormonus, laimės, pykčio, nerimo,

lygiai taip pat veikia, ar Tau PMS, ar ne PMS. Galbūt šiame skyriuje daugiau

kalbėjome būtent apie šį periodą, nes jis gali būti labai dirginantis, bet

sporto nauda Tavo nuotaikai, savijautai yra didžiulė, nepriklausomai nuo

Tavo PMS bjaurumo. 
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Dažniausiai apie sportą galvodamos mes siekiame tvirtesnio, sveikesnio ir

gražesnio kūno. Bet turbūt visos žinome, kad sportas turi teigiamos naudos

ir odai. Todėl šioje programos dalyje norime daugiau aprašyti, ką radome:

kaip mokslininkai aiškina, kodėl taip yra ir kokia apskritai ta nauda odai. 

Taigi judėjimas, mankšta suaktyvina kraujotaką, o kraujotakos

suaktyvinimas teigiamai veikia ir odą. Oda intensyviau maitinama, ląstelės

tampa gyvybingesnės. Aktyviau tekantis kraujas ne tik atneša visus gerus

dalykus odos ląstelėms, bet taip pat padeda joms ir grečiau, ir geriau

‘apsivalyti’. Oda judėjimo metu taip pat gauna daugiau deguonies. 

Dar vienas privalumas – prakaitavimas išvalo poras. Tik reiktų pasirūpinti,

kad nebūtų kuo joms užsikimšti (pavyzdžiui, makiažo). Taip pat sportavimas

mažina odos pabrinkimus – pasportavus ryte tikrai gaiviau atrodysi. 

Judėjimas, sportas mažina stresą – tad ir odos problemos, susijusios su

stresu yra veikiamos teigiamai.  Po sporto apskritai oda atrodo geriau, dažnai

sakoma – švytinti. Taip yra būtent dėl minėtų dalykų – suaktyvintos

kraujotakos, prakaito bei išsiskyrusių endorfinų. Be to, yra tyrimų rodančių,

kad sportas ir mankšta padeda odai ilgiau atrodyti jauniau, nes gaminasi

daugiau kolageno (beje, šis faktas dar gerai neįrodytas, radome ne

vieną mokslininkų nuomonę, kad reikėtų daugiau tyrimų, kad tą būtų galima

tvirtinti). 

Žinoma, sportas turi savų rizikų dėl odos išvaizdos – su kai kuriomis

odos problemomis sportuoti ir prakaituoti yra šioks toks iššūkis. Taip pat

daug sportuojant gryname ore (kas yra labai sveika) reikėtų odą labai

saugoti – tiek nuo temperatūros pasikeitimų, vėjo, tiek nuo saulės. Tas

teigiamas efektas dėl odos senėjimo gali visiškai subliūkšti jei bėgioji

popiečio saulėje be kremo nuo saulės.

Oda yra viena iš mūsų organizmą valančių kūno dalių - per ją mūsų

organizmas atsikrato dalies toksinų. Judėjimas tik suaktyvina šį procesą.

Greitesnis odos apsivalymas ją tuo pačiu ir atjaunina. Kanadoje atliktas

tyrimas parodė, kad sportas, net jeigu pradėta juo užsiimti vėliau gyvenime,

atsuka laiką odai. Radome ne vienos dermatologės pastebėjimus, kad

sportuojančių ir nesportuojančių klienčių oda ženkliai skiriasi.
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Na gerai, tarkim jei Tavęs neužkabino sveikesnė oda, ilgesnis ir sveikesnis

gyvenimas, geresnė nuotaika, lengvesnis PMS, tada gal užkabins tai, kad

rečiau sirgsi? 

Judėjimas ir sportas įvairiai veikia mūsų imuninę sistemą. Pagrinde radome

informaciją, kad nėra galutinai aišku KAIP, tačiau yra įvairių teorijų ir

paaiškinimų, kuriuos dabar ir paminėsime. 

-Judėjimas suaktyvina kraujotaką, naudingosios medžiagos bei deguonis

aktyviau, sparčiau, efektyviau išnešiojami po kūną. 

-Suaktyvinus kraujotaką greičiau išnešiojami antikūnai bei baltieji kraujo

kūneliai, kurie yra skirti kovoti su ligomis. D. Nieman savo tyrimo išvadose

rašo, kad judėjimas (tyrime pagrinde buvo nagrinėjamas spartus ėjimas)

padeda organizme išnešioti su imuniteto apsauginėmis funkcijomis

susijusias ląsteles. Aiškinama, kad ramybės būsenoje, sėdint, šios ląstelės

yra linkusios kauptis tam tikrose organizmo vietose, tačiau judant,

suaktyvinus kraujotaką ir greičiau, ir daugiau šių ląstelių pasklinda po

organizmą. 

-Judėjimas mažina kortizolio (streso hormono) gamybą, didina laimės

hormonų gamyba – žinoma, tas teigiamai veikia ir imunitetą. Mažiau streso –

mažiau ligų.

-Temperatūros pasikeitimai – sukaitus kūnui lengviau kovojama su

bakterijomis. Efektas panašus kaip ir karščiuojant. 

-Sportuojant aktyviau kvėpuojama, geriau išsivalo kvėpavimo takai,
gaunama daugiau deguonies, ypač sportuojant lauke.

Tyrimas su grupe žmonių parodė, kad nuolat sportuojant (buvo tiriami

sportuojantys 5 ir daugiau kartų per savaitę, aerobinį sportą) sumažėja – net

40 procentų – rizika susirgti kvėpavimo ligomis. Šį tyrimą atliko tas pats D.

Nieman su kolegomis, siekdami patikrinti ar dažnas sportas įtakoja imuniteto

funkciją, D. Nieman teigia, jog sportu imunitetas sužadinamas tam tikram

laikui – t.y. suaktyvėjo kraujotaka, ląstelės apkeliavo organizmą ir viskas. Tad

norint didesnio efekto reiktų sportuoti reguliariai ir gana dažnai. Na tik

priminsime, kad ir spartus ėjimas, kai pradeda greičiau plakti širdis irgi yra

šioks toks sportas.
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Šiuolaikiniai epidemiologinių tyrimų duomenys rodo, kad gyvenant fiziškai

aktyvų gyvenimo būdą sumažėja užkrečiamųjų (pvz., bakterinių ir virusinių

infekcijų) ir neužkrečiamųjų ligų (pvz., vėžio) rizika, o tai reiškia, kad

reguliariai atliekant fizinius pratimus sustiprėja imuninė funkcija – tokias

išvadas radome viename tyrime su įvairaus amžiaus žmonėmis. 

Kitas tyrimas atliktas Danijoje (tyrime dalyvavo beveik 19000 danų) parodė,

kad aktyvus laisvalaikis (nebūtinai sportas, tai galėjo būti vaikščiojimas,

važinėjimas dviračiu, lauko žaidimai ir pan.) ženkliai sumažino bakterinių
susirgimų tikimybę – buvo tiriamas dalyvių laisvalaikis ir antibiotikų

vartojimas per metus laiko – aktyvesnį laisvalaikį pasirinkę danai ženkliai

sumažino riziką, kad jiems turės būti išrašyti antibiotikai. 

Beje, imunitetą taip pat suaktyvinti gali ir vyresnio amžiaus žmonės – radome

ne vieną tyrimą, kuriame patvirtinamas šis faktas. Pavyzdžiui, viename tyrime

buvo tiriama ar yra ryšys tarp vyresnio amžiaus fizinio aktyvumo ir susirgimų

kvėpavimo takų ligomis. Pasirodo kuo aktyviau laiką leido vyresni žmonės,

tuo mažiau sirgo kvėpavimo ligomis.

Kitame tyrime radome patvirtinimą, kad net ir odos sužeidimai gyja greičiau

sportuojantiems nei nesportuojantiems. 

Tikrai visuose paskutinių metų straipsniuose radome išvadas, jog fizinis

aktyvumas teigiamai veikia imunitetą. Ar ne nuostabu, kad kasdien išėjus

sparčiu žingsniu pasivaikščioti gali išvengti ligų? Žinoma, ne 100 procentų,

nėra panacėjos, tačiau jei ženkliai sumažini riziką susirgti – kodėl neskirti

SAU tas 20-30 minučių?
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Mylime bėgimą, kai galime renkamės vaikščiojimą, ėjimą įtraukėme net į

savo darbotvarkę. Prieš kelis metus, kai pradėjome kurti šį tinklalapį, vieną

mėnesį bandėme įvariausius sportus – nuo fechtavimo iki bėgiojimo

prisirišus prie pilvo šunį (buvo labai smagu!). 

Tačiau šioje Laimingesnio gyvenimo programos dalyje apie judėjimą

nusprendėme aprašyti jogą. Apie vaikščiojimą ir bėgimą tikime Tu jau

žinai, galbūt ir apie jogą žinai net daugiau nei mes, bet nusprendėme visgi

pristatyti Tau jogą. 

Kodėl? 

Nes daug nebandžiusių jogą nuvertina, daug pabandžiusių ir nusivylusių

nežino, kad jogos yra daug rūšių. Nes susidūrėme, kad net ir lankantys jogą

nežino kokia ji plati ir gili. Tad stengsimės trumpai ir aiškiai – kodėl, kaip, su

kuo😊 

Kodėl joga tokia naudinga? 

Mums ji sportų karalienė. (O ėjimas/bėgimas – karalius, atsiprašom,

krepšini). Tik dar pakartojame, kad sportas yra labai individualus dalykas ir

jei tau sporto karalius yra ledo ritulys – spaudžiame ranką ir džiaugiamės.

Grįžtam prie jogos😊 Joga naudinga nes:

1. Mažina stresą. Daug tyrimų rodo, kad po jogos užsiėmimo organizme

sumažėja streso hormonų. 

2. Jogos dėka stiprėja raumenys.

3. Gerėja laikysena.

4. Didėja lankstumas. 

5. Joga gali sumažinti artrito simptomus. 

6. Joga mažina kraujo spaudimą. Nuolat praktikuojantys jogą turi mažesnį

spaudimą nei nepraktikuojantys.

7. Jogos rutina vakare gerina miego kokybę.

8. Jogos rutina vakare pagreitina užmigimo laiką.

9. Joga gerina nuotaiką. 

10. Mažina blogąjį cholesterolį kraujyje.

11. Joga mažina nuovargį.

12. Joga mažina riziką susirgti depresija arba sušvelnina jos simptomus.

13. Joga sumažina nerimą.
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14. Joga mažina uždegiminius procesus.

15. Joga teigiamai veikia ir senus žmones – sumažina jaučiamą nuovargį,

gerina nuotaiką.

16. Joga mažina migrenos intensyvumą ir dažnumą.

17. Joga gerina kvėpavimą. 

Na ar nesakėme, kad tai tobulas sportas? 

Yra daugiau nei 100 skirtingų jogų, ir jų vis daugėja. Žinoma, gali rinkti

klasikines ir seniausias jogos rūšis, tačiau gali rinktis ir naujas, pavyzdžiui,

oro joga, vandenlenčių joga, akrojoga ar vandens joga. Kaip ir sakėm, jei

nuėjai į vieną jogos užsiėmimą ir Tau nepatiko – klausimas ar tikrai nepatiko

joga apskritai. 

Joga yra labai draugiška naujokams. Ir seniems žmonėms. Ir nėščioms

moterims. Ir vaikams. Tiek skirtingų rūšių, tiek skirtingų pozų, greičių,

intensyvumų, jogos ir trukmė gali labai skirtis. Vien Youtube kanale ieškant

jogos užsiėmimų – rasi ir 15 minučių jogą rytui išsiražyti lovoje ar 15 minučių

jogą prieš miegą, tiek ir 1,5 valandos trunkančius užsiėmimus. 

Viena joga skirta labiau nurimti, paleisti emocijas, stresą, nuovargį, įveikti

gyvenimo problemas (pavyzdžiui, mes sunkesniais laikotarpiais ar TOMIS

blogesnėmis dienomis, kai atrodo viskas slysta iš rankų, vakare stengiamės

surasti laiko Yin jogai, Yin jogoje pozoje turi išbūti tikrai ilgai, pasirinkus

užsiėmimą kur nuolat kažkas kalba atpalaiduojančiu tonu – nerealiai

atsipalaiduoji, tikrai pamiršti rūpesčius), kita joga skirta sutvirtėti, na ir

nebijokime – padailinti linijas.

Tad tais rytais, kai norisi turbo energijos dienai renkamės Vinyasa jogą.

(mūsų pamėgtų jogos treniruočių Youtube kanale ieškok atskirame skyriuje)

Beje, imant tik jogos užsiėmimus palieti tik 2 jogos dalis, o jų iš viso yra 8. Dvi

dalys jogos užsiėmimuose yra asanos – t.y. jogos pozos – ir kvėpavimas.

 Kitos 6 dalys yra:
-Moraliniai apribojimai. Jogas turi stengtis gyventi teisingai. Ši dalis

fokusuojasi į jogės (-o) elgesį. Joje kalbama apie tai, kad reikia elgtis su kitais

taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi, kad reikia sakyti tiesą, būti atviram,

nevogti, nei veiksmais, nei žodžiais nesmurtauti.

-
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-Savidisciplina ir dvasinė laikysena. Tai lankymasis bažnyčioje (taip, joga

neapibrėžia, kad turi būti tik kažkokios religijos ir ne kitos), dėkingumas

(prisimeni pirmąją Laimingesnio gyvenimo programos dalį?), gyvenimo

apmąstymai. 

-Jausmų valdymas. Tai yra sugebėjimas nekreipti dėmesio į mus supantį

pasaulį ir į tai, kas mus trikdo. Sugebėjimas žiūrėti vidun. Nekreipti dėmesio į

pojūčius. Taip galima valdyti savo norus ir troškimus.

-Koncentracija. Atsipalaidavę nuo išorinių trukdžių dabar galime

susitvarkyti su paties proto blaškymais. Mokymasis susikoncentruoti į vieną

tašką savyje ir išlaikyti dėmesį.

-Meditacija. Sugebėjimas išlaikyti koncentraciją ilgą laiką. Jeigu

koncentracija yra fokusavimasis į vieną tašką, tai meditacija yra daugiau apie

būseną, kai viską jauti ir supranti be dėmesio, minčių srauto ir blaškymosi.

-Aukščiausia sąmoningumo būsena, kurią sunkiausia pasiekti. 

Tad šis ‘sportas’ – nors manome, jog po šių 8 dalių išvardinimo sunku jogą

tiesiog sportu vadinti – yra labai įvairiapusiškas. Gali rinktis tik jogos

užsiėmimus ir nenerti gilyn, nors mes labai kviestume pabandyti. 

Mums labai patinka, kad joga akcentuoja, jog nėra galutinio tikslo. Nėra
taip, kad  metus lankysi jogą, medituosi ir valio – būsi nušviestas žmogus,

galėsi gyventi ilgai ir laimingai. Priešingai – joga akcentuoja, kad gyvenimas

yra procesas, joga yra procesas. Norint gyventi prasmingą ir laimingą

gyvenimą, turi to siekti nuolat, turi nuolat daryti jogą, nuolat stengtis gyventi

teisingai, nuolat medituoti, nuolat lanksčiai reaguoti į gyvenimo Tau

siunčiamus iššūkius, nuolat stengtis ieškoti proto ramybės. 

Dar labai patinka jogos atvirumas – ji kviečia kasdien skaityti skaitinius.

Krikščioniškus, budistinius, krišnaistinius, filosofinius, psichologinius,

poeziją – bet ką, kas stabdytų Tavo mintis, padėtų Tau susikaupti,

susimąstyti ir nusiteikti. 

Na argi nepritarsi, kad joga iš tiesų yra sporto karalienė?
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Žodžiu, ne be reikalo mes rašome visus rastus faktus apie judėjimo naudą –

visada tikėjome, kad aiškus supratimas apie galimą naudą prisideda prie

didesnės motyvacijos kažką daryti (ar nedaryti). Tarkim kol galvoji, kad

sportas reikalingas tik riestesniam užpakaliui – klausimas kaip dažnai, ar

kasdien, ir ar išvis riestas užpakalis Tave motyvuoja. Bet jei žinai, kad sportas,

mankšta, judėjimas prisideda prie nuotaikos, sveikatos, sveikesnės odos,
sveikesnio kūno, geresnio virškinimo, lengvesnio PMS, daugiau
gyvenimo metų, mažiau ligų.. Kažkas juk tikrai gali užkabinti ką? 

Na o dabar pateiksime visus įmanomus, mums veikiančius ir neveikiančius

(motyvacija labai individuali ar ne?), rastus, patikrintus patarimus kaip

išlaikyti motyvaciją sportui ir judėjimui. Beje, juk žinai – motyvacija ateina ir

išeina, ir vėl ateina, kad ji vėl ateitų reikia valios ir įpročių. Patikėk, mums

kasdien keltis valanda anksčiau sportui motyvacijos tikrai labai labai labai

dažnai pritrūktų, didžiausia motyvacija 5:00 yra miegoti :D 

Taigi, patarimai: 

1. NUSTOK SAKYTI, KAD NETURI LAIKO. Melas. Ne. MELAS. Turi. Visos
mes turime. Vienas dalykas, dažnai galvojam ‚Juoda-balta‘. T.y. galvojame:

arba sportuojame 5 kartus per savaitę po 1,5 valandos sporto klube

(prisideda nuvažiavimas, parvažiavimas, prausimasis, eilė prie fenų), arba net

nepradedame. Na ir žinoma, gi Tu išties nekalta – tik išrinktieji turi tiek laiko

sportui, ypač jei turi vaikų. Ir išties – tada net nepradedi, nes GI NEGALI

SKIRTI 2,5 VALANDŲ SPORTUI kiekvieną darbo dieną. O bet tačiau – laiko

tikrai galima rasti. Gali sportuoti mažiau, gali sportuoti rečiau, gali sportuoti

namuose, gali sportuoti lengviau, gali atsikelti anksčiau. GALI. Kai nori – gali.

Kai nenori – negali. 

2. NUSTOK SAKYTI, KAD NERADAI SPORTO, KURIS TAVE UŽKABINTŲ. Ar
tikrai ieškojai? Pagalvok, ką tu mėgsti – knygas, batus, interjero detales,

kursus, pyragų kepimą, gurmaniškų valgių gaminimą, gėlių auginimą – kiek

laiko praleidi kažko savo pomėgiui ieškodama? Bandydama? Imame knygas

– kiek neįdomių knygų esi perskaičius? Bet jei mėgsti knygų skaitymą – juk

nesakai – šita knyga neįdomi – išvis neskaitysiu. Bandai toliau, ieškai įdomios

ir kabinančios. Taip kad kiek sportų bandei? Galų gale net tas pats sportas

pas skirtingus trenerius ar skirtingose online treniruotėse vyksta tikrai kitaip.

Milda kažkada pabandė jogą – sakė daugiau gyvenime, ne, nesąmonė, bet

po kelių metų pabandžius kitokią jogą – įsimylėjo. Skirk laiko, jei reikia –

daug laiko, pabandyk visiškai skirtingus, keistus, negirdėtus sportus –

fechtavimą, šuolius į vandenį, laipiojimą sienomis, šokinėjimą ant specialių

batų, disko aerobiką, oro jogą – bet ką. Į bandomąsias treniruotes priima net

ir nemokamai, o jei ir reikės susimokėti už vieną kartą, tai tikrai nebijok, kad

reikės iškart už visą mėnesį. Nenori tam skirti laiko? Ieškok Tau patiksiančių

online treniruočių. Jų tikrai būna ir ilgų, ir trumpų, ir su įranga, ir be.
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3. NENORĖK, KAD SPORTAS BŪTŲ VIEN DRUGELIAI PILVE. Turime daug

sportuojančių draugų ir pažįstamų, ieškojome apklausų internete – patikėk

visi tingi (na gerai – 99 procentai tingi), visiems reikia valios, visus ne kasdien

veža sportuoti. Tad jei tikiesi, kad rasiu tinkamą sportą =  norėsiu bėgte bėgti

į treniruotes kasdien… turim tave nuvilti – taip tikrai nebus. Tikrai tingėsi.

Tikrai nenorėsi. Tikrai reikės prisiverst. Tikrai atsibos. Tikrai tikrinsi laikrodį.

Bet ar ne verta? Dėl visos sporto ir judėjimo naudos? Dėl pavyzdžio

vaikams? Bet svarbiausia – dėl savęs. Normalu kartais labiau norėti, o kartais

ieškoti valios likučių kažkur dugne, kad apsiauti sportbačius ar išsitiesti

kilimėlį. 

4. MAŽINK TIKSLUS. Grįžtame prie to juoda ir balta. Viena iš pradedančiųjų

klaidų – iškart varyti ant maksimumo. Nereikia – leisk savo organizmui

apsiprasti, leisk jam pažinti sportą, neprievartauk jo taip, kad po treniruotės

sekančią dieną negali net lipti laiptais, nedaryk, kad jam būtų nemalonu –

mylėk savo kūną. Nori sporto visam gyvenimui, o ne 1 mėnesiui? Spėsi dar

varyti ant maksimumo, rinktis intensyvaus lygio treniruotes, užkelti bėgtakio

greitį ar pasiilginti atstumą. Duok savo kūnui laiko. 

5. NEPRADĖK GYVENIMO IŠ NAUJO. Pradedi sportuoti? Valio. Šaunuolė.

Labai gerai, pradėk iš lėto, maloniai, susidaryk tvarkaraštį ir ugdyk valią. Tau

pavyks. BET jei nusprendei ir mesti cukrų, ir nebevalgyti po 18 val, ir keltis

anksčiau ryte ir medituoti, ir atsisakyti alkoholio, ir nebevalgyti kviečių, ir

maudytis po šaltu dušu, ir užsirašei į naujus profesinius kursus, ir

perdekoruoji namus… turbūt nepavyks. Sorry. Nepyk. Gyvenimas būna

apsiverčia aukštyn kojom, bet retai. Tad pakeisk savo gyvenimą – tačiau

pamažu, laipsniškai. Pradėk nuo 1. Išsirink vieną punktą ir nuo jo pradėk.

Turėk planą, kas bus toliau – bus net smalsu ir įdomu laukti sekančio etapo. 

6. STEBĖK SAVE. Lyg ta sena kaimynė, kuri viską žino, kas pas ką kada

atėjo. Pasižymėk darbo knygoje, sienos kalendoriuje, apps’e – kur tik nori. Ar

sportavai – visų pirma, jei nori – kiek sportavai ar ką sportavai, ar kiek nuėjai.

Geriausiai veikia sienos kalendorius ar bet koks prieš akis (galbūt ant stalo)

mėnesinis kalendorius – kad matytum kiek dažnai sportuoji, kad truputį

kirbėtų kirminas jei jau 3 dienas nejudėjai.
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7. KASDIEN. Įsipareigok. Naujokams labai gerai kažką daryti kasdien. Nes

kai išsirenki judėti 3 dienas per savaitę, labai jau atsiranda sunkūs

pirmadieniai, tragiški ketvirtadieniai, miego penktadieniai, lėti savaitgaliai ir

pan. Žinom žinom tas susigalvotas priežastis, kai stumdai tą naują įprotį

pirmyn atgal ir vis neįterpi. BET jei nuspręsi judėti kasdien – galbūt 40-50

minučių kasdien.

Galbūt vieną dieną tai bus online treniruotę, kitą galbūt krosiukas, trečią gal

pasivaikščiojimas per pietų pertrauką, ketvirtą vėl gal ta treniruotė. Išmoksi

kasdien pajudėti. Tavo kūnas pradės norėti pajudėti. O kai vis tiek skirsi tą

laiką judesiui – dažniau pasirinksi intensyvesnę formą – jei jau skiri 40

minučių ėjimui, gal tada ir ta online treniruotė neblogai. 

8. NESPAUSK SAVĘS. Tikrai blogai jautiesi? Tikrai buvo bloga diena? Išeik

pasivaikščiot. Labai gerai būtų kažkur į gamtą, į parką, tačiau jei netoliese

nėra, o važiuoti tingisi ar nėra laiko – išeik kad ir 20 minučių įkvėpti gryno

oro, prapūsti galvą. Žingsnių nužingsniuosi ir pažadame – pasijusi geriau, o

treniruotė palauks rytojaus. 

9. SUSIDĖLIOK MOTYVACIJĄ. Šis mūsų failas yra kaip vienas didelis

paruoštukas Tavo motyvacijai. Susirašyk kur nors, pasidaryk moodboard’ą

pinterest’e (pageidaujama be nuostabių bikini nuotraukų), turėk šį sąrašą po

ranka, ant šaldytuvo, prie kavos aparato, darbo knygoje – žinok, kodėl

pradėjai, koks Tavo tikslas. Pati geriausiai save žinai – žinai, kodėl

dažniausiai meti, užsirašyk sau atsakymus, kad kai kils noras viską mesti

perskaitytum “ei, tinginėle, turi tu to laiko, nueik šiandien miegoti anksčiau ir

ryt atsikelsi lengviau”. 

10. JOKIŲ BIKINI NUOTRAUKŲ. Moterys itin mėgsta ‘bikini body’, ‘beach

body motivation’ ir pan. paieškas Pinterest. Na kitaip tariant mėgsta save

kankinti. Tik kad tos dažnai koreguotos (bet net ne tai svarbu) nuotraukos

yra pats blogiausias ilgalaikis motyvatorius, labai greit supranti, kad tokia

netapsi, kad Tavo darbas nėra būti modeliu, kad Tavo figūra ne tokia, kad

Tau metų ne tiek, kad Tu neatsispirsi desertui ir nevalgysi vien virtos

vištienos, Tavo medžiagų apykaita tokia, kad reikėtų išties stengtis, kad taip

atrodytum, kad…iš esmės ar tai tikrai didžiausias Tavo gyvenimo tikslas? Ar

nėra nieko svarbiau? Ir METI. Velniop. Vis tiek to nepasieksiu. Tavo kūnas

nuostabus jau dabar – žinok tai. Rask kitų priežasčių judėti ir sportuoti – jos

prasmingesnės ir gilesnės nei riestas užpakalis ar presas. 

11. DAUGIAU JUDĖK APSKRITAI. Tavo judėjimas turėtų būti ne tik tos 40

minučių per dieną (nors tas aišku jau gerai). Daugiau vaikščiok pėsčiomis,

rinkis laiptus, eik pažaisti su vaikais. Ir skaityk skyrių – daugiau judėjimo. Ten

rasi patarimus kaip judėti daugiau ir surinkti kasdien tuos 10.000 žingsnių.



M A Ž I A U  S Ė D Ė K  -

D A U G I A U  J U D Ė K

Išbersime kaip žirnius įvairiausius patarimus kaip mažiau sėdėti – daugiau

judėti. 

1. Statyk automobilį tolimiausiame stovėjimo aikštelės kampe. 

2. Jeiparduotuvė yra 15 minučių atstumu pėsčiomis nuo namų – visada eik

pėsčiomis. 

3. Pietų pertrauką išnaudok greitiems (sveikiems) pietums ir išeik

pasivaikščioti. 

4. Vedžiok šunį – ar žinojai, kad dažniausiai šunį vedžioja vyrai? Apsikeisk. 

5. Lauki? Dantisto, draugės, kirpėjos. Judėk. Eik pasivaikščioti. Atvažiavai per

anksti? Lipk iš mašinos (o ne sėdėk joje su savo išmaniuoju), neik į

laukiamąjį, o apeik ratuką. Net ir 10 minučių spartaus ėjimo duos labai gerus

signalus Tavo kūnui. Jis džiaugsis.

6. Užsidėk priminimus darbe – pasimankštinti 3-5 minutes kas valandą. Labai

sveika. Tikrai turi tiek laiko. 

7. Susitikimai darbe ar su drauge – eikite pasivaikščioti. Esam
bandžiusios, žmonės tikrai dažnai mielai sutinka net ir darbo reikalus

nuspręsti einant. Dažnai ir mes tai darom, ypač kai reikia aptarti, suplanuoti,

išspręsti ar nutarti – susirenkam svarbią medžiagą, faktus į telefoną, ir

einame.

8. Dažnai mes turime SKAMBUČIUS. Na žinai, tuos skambučius, kurie trunka

20-30 minučių ir daugiau. Galbūt skambiname mamai. Gal draugei. Gal

sesei. Gal kaimynei. Gal draugui. Išsiugdyk įprotį skambinti, kai eini

pasivaikščioti. Arba jei jau pradedi kalbėti, aukis ir eik į lauką. 

9. Laiptai vietoje lifto.

10. Dviratis į darbą.

11. Nusipirk šunį.

12. Pradėk dirbti lauke – nupjauk žolę, sugrėbk lapus, nukask sniegą.

13.  Gal Tave kabina visokie masiniai renginiai? Ėjimo žygiai, bėgimai ir pan.?

Užsirašyk. 

14. Tvarkykis darbo stalą ir būtinai atsistojus.

15. Lauki kol kavos aparatas įšils? Mikrobangė pašildys? Keptuvė iškeps?

Gal įtupstų? :)
16. Įsigyk kilnojamą darbo stalą, kad dirbti galėtum stovėdama.

17. Valgyk stovėdama. Ypač jei turi įprotį valgyti prie darbo stalo (mhm,

dirbai, nuėjai pasišildei, grįžai, atsisėdai….). 

18.Klausai kursų? Judėk. Įsigyk dviratį treniruoklį – ant jų labai patogu net ir

knygą skaityti, jau nekalbant apie audio ar video kursų žiūrėjimą. 

19. Gerk vandens. Kuo tai susiję? Maža stiklinė + kriauklė kažkur koridoriuje

= daugiau žingsnių.
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20. Pamėk tvarkymąsi. Atrask, koks tvarkymasis Tau patinka. Pavyzdžiui, mes

taip visai mėgaujamės kardinaliai tvarkydamos spintas, tad laikas nuo laiko

pertvarkome, peržiūrime, išmetame, ko nebenaudojame, išsivalome – o ko

ne judėjimas? Užtat šveisti nekenčiame😊) 

21. Judėk, kol žiūri televizorių. Tai gali būti treniruoklis, jogos kilimėlis,

tiesiog vaikščiojimas (nors tas gali gerokia erzinti kitus😊, bet tuo metu tikrai

turi laiko kad ir elementariai mankštai. 

22. Stovėk per susitikimus. Su naujais ar svarbiais klientais gal pagalvok tą

darydama, bet su komanda – kodėl ne, kodėl turime visi sėdėti 1 valandą? 

23. Pasimatymas pėsčiomis? Kodėl ne. 

24. Į restoraną pasivaikščiojant? Išbandytas ir tobulai pasiteisinęs būdas

daugiau nueiti. O vakaras kartu dar prailgėja.

25. Savanoriauk – padėk mokykloje sutvarkyti kiemą pavasarį, prisidėk prie

Darom akcijos, apipirk senelius per karantiną (pėsčiomis).

26. Pradėk domėtis savo miestu. Kas jame gyveno, kur gyveno, kokie įvykiai

vyko, kada ir kur. Esam ne kartą išbandžiusios – patikėk užkabina, dar jei turi

vaikų ir juos sudomini – įdomus ir linksmas žygis garantuotas. Atsispausdink

žemėlapį, pasižymėk taškus, kuriuos nori pamatyti ir keliauk. 

27. Kelk iššūkius – kas mieste suras daugiau bažnyčių, garbės lentų, gatvių

iš L raidės, aikščių, mėlynų namų – tai gali būti bet kas. Žaisk su draugais, su

šeima, su kaimynais. Viena. Kelk iššūkius sau😊 Iššūkiai turi būti vykdomi

pėsčiomis😊 arba dviračiu 

28. Leisk laiką su vaikais vaikiškai. Na gerai, stalo žaidimai irgi labai gerai, bet

vaikai mėgsta leisti laiką aktyviai – dviračiai, žygiai, gaudynės, futbolas,

krepšinis, šokinėjimas guma – kiekvienąkart išėjus su vaikais į lauką

pėdometras greit prisipildo žingsnių. 

29. Nusipirk mini batutą (pameni patarimą judėti žiūrint televizorių?).

30. Prisitaikyk rytinį judėjimo ritualą – 5 tibeto pratimai, joga, mankšta,

pasivaikščiojimas..

31.  Nusipirk judėjimo žaidimų namams (pavyzdžiui, Twister). Na ir, žinoma,

žaisk juos.

32. Susirask hobį. Nebūtinai sportą (aišku sportas būtų labai gerai), BET

daug visokių hobių įtraukia judėjimą net to nepastebint – paukščių

stebėjimas, istorinių vietų rinkimas, fotografavimas bei kiti. Nepastebėsi kaip

surinksi tikrai daugiau nei 10.000 žingsnių. 

33. Prisimink pašokti. Tiesiog. Bet kada. 
34. Atsisėsk ant grindų – sėdėjimas ant grindų priverčia veikti kitus raumenis

nei išsidrėbus ant sofos. 

35. Pradėk klausyti podcast’ų – ir vaikščioti juos klausant.

36. Renkis patogiai – aha. Taip, tikrai ne taip baisiai norėsis eiti

pasivaikščioti per pietų pertrauką jei būsi su aukštakulniais ir aptemptu

sijonu.

37. Šeštadienio rytas? Išeik pasivaikščiot iki kavinės ir išgerti tikrai geros

kavos.
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Five parks yoga - įvairiausių sunkumų, trukmės, paskirties
jogos treniruotės su Erin - super pasiteisinusios

Travis Eliot joga - taip pat įvairiausios treniruotės, Travis
privalumas, kad jis treniruotės metu visąlaik motyvuojančiai

kalba, padeda nukreipti mintis, susikoncentruoti.
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Kayla Itsines - yra mokama ir nemokama programa,
trumpos ir ilgesnės gana intensyvios treniruotės.

UDAYA - įvairių trenerių platformą, dauuug įvairiausių
treniruočių. 



T O P  O N L I N E

T R E N I R U O T Ė S

 

 

Inner Dimension TV  - vėlgi įvairiausių trenerių platforma,
joga, mankšta nuo...iki.

Lauren Eckstrom - joga, meditacija, įkvėpimas
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Ideali joga rytui.

Daug jogos nuostabiose vietose. Kartais tik to ir trūksta.
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T R E N I R U O T Ė S

 

 

Jessica Valanta pilatesas.

blogilates - įvairūs pratimai kūno stiprinimui
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