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A sport áldásos hatásai 

Sok-sok tanulmány igazolta már, hogy a kitartó sportolás – mint a futás, nordic walking, 

biciklizés, vagy a túrázás – pozitívan befolyásolja a hangulatunkat, és segít a stressz 

csökkentésében. A fizikai terhelés után sokkal jobban érezzük magunkat, 

kiegyensúlyozottabbak leszünk. Sok mindent, ami korábban nyomasztó súllyal nehezedett 

ránk, sokkal jobb színben látunk. Egy egész napos kimerítő „agymunka” után jó hatással van 

ránk egy kis sportolás, és a szabadidőnket is kipihentebben és hasznosabban tudjuk eltölteni. 

Bizonyított az is, hogy a sport kiválóan alkalmas a függőségi problémák leküzdésére is. A 

káros szenvedélyek okozta vágyakozást – szinte fizikai fájdalmat – sokkal egyszerűbben 

győzhetjük le, ha helyette inkább sportolunk. A cigaretta okozta elvonási tünetekről például 

nagyon egyszerűen elterelhetjük a figyelmet egy kis mozgással. 

Az endorfin mámora 

Ezt a közvetlen összefüggést a boldogság és a mozgás között egy aprócska hormon okozza: a 

fizikai terhelés közben endorfin szabadul fel a szervezetünkben. Ez az a boldogsághormon, 

amely befolyásolja a hangulatunkat, és javítja a közérzetünket. 

A légzésünk, a szívverésünk és a vérnyomásunk összhangba kerül egymással, és intenzív 

sportolás közben elérhetjük az úgynevezett „flow-élményt”, amikor teljesen elmerülünk a 

feladatunkban, és minden energiánkkal koncentrálni tudunk. 

Mellékhatások 

A sport másik nem kevésbé fontos mellékhatása az, hogy javul az agyunk vérellátása is. Az 

aktívan sportoló emberek általában sokkal kreatívabbak és jobb problémamegoldók is. 

Ritkábban szenvednek a klassszikus öregkori betegségekben is. 

Higgyük el mi is, hogy jobban tesszük, ha a mindennapi mozgást beépítjük az életükbe, 

legyen az akár egy félórás séta, vagy komolyabb edzés a konditeremben. 

Ne feledkezzünk meg azonban arról sem, hogy a sportnak azért negatív hatásai is lehetnek. 

Gondoljunk csak a profi sportolókra nehezedő teljesítménykényszerre, ami miatt sok sikeres 

sportoló akár pszichológiai támogatásra is szorul. 
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Hétköznapi emberként gyakran komoly erőfeszítést igényel tőlünk is, hogy legyőzzük a 

motiváció hiányát, ilyenkor nekünk is segít, ha igénybe vesszük egy hozzánk közel álló 

személy támogatását. Kell valaki, aki segít, dicsér, motivál, és lelki támaszt nyújt. 

Mi tehát a tanulság? 

A sport formába hozza a testünket és a lelkünket, felfrissíti az agyműködésünket, és segít 

minket a lelki egyensúly kialakításában. 

forrás: http://www. naturimpuls.fitness/2016/05/06/sport-macht-gluecklich 

 

A testedzés 15 jótékony hatása 

A testnek és a léleknek egyaránt fontos a mozgás. Ha most kezded el az edzést, akkor ilyen 

pozitív hatásokra számíthatsz! 

1. Jó közérzet 
Szeretne jó hangulatú és optimista lenni? Az edzés azzal, hogy erősebbé, kitartóbbá, 

rugalmasabbá és jobb megjelenésűvé teszi, visszaadja önbizalmát is. 

2. Jobb alvás 
Mivel az edzés következtében izmai kevésbé lesznek feszültek, könnyebben ellazul alvás 

közben is. Észre fogja venni, hogy gyorsabban elalszik, mélyebben alszik és reggel frissebben 

ébred. 

3. Jótékony hatás az emésztőrendszerre  
Az edzés pozitív hatással van az emésztőrendszerre is: a belek stimulálása, a puffadás 

enyhítése és az izzadás révén megszünteti a szorulást. 

4. Nagyobb függetlenség az idősebb korosztálynak  
A rendszeres testedzés javítja az izmok, az ízületek és az immunrendszer állapotát. Így az 

idősebbek tovább megőrizhetik önállóságukat, hiszen nem szorulnak mások segítségére a 

mindennapok során, ami szellemi kondíciójukra is pozitív hatással van. 

5. A fiatalság megőrzése  
Minden évben hatalmas összegeket költünk egészséget és megfiatalodást ígérő termékekre. 

Pedig az öregedési folyamatok lelassításához az is elég, ha rendszeresen edzünk. 

6. A fizikai és mentális stressz csökkentése  
Az edzés segít megbirkózni a fizikai és mentális stressz hatásaival, és csökkenti a 

pánikrohamok előfordulásának valószínűségét. 
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7. Gerincfájdalmak enyhítése 
A nyújtógyakorlatok, az úszás, a Pilates-torna és a hátizmot erősítő gyakorlatok erősebbé 

teszik a hátat, és enyhítik vagy megszüntetik a gerincfájdalmakat vagy a szimpla hátfájást. 

8. Nagyobb rugalmasság  
A nyújtógyakorlatok javítják a rugalmasságot, a rendszeres aerob edzés pedig hosszabbá teszi 

az izmokat. 

9. Pozitív hatás a szellemi képességekre  
Az edzésnek hatásait munkahelyén is tapasztalni fogja: frissebben és koncentráltabban nézhet 

szembe a napi feladatok kihívásaival. 

10. Magasabb fájdalomküszöb  
Az edzés növeli a természetes fájdalomcsillapítóként ható endorfinok mennyiségét. Így a nők 

könnyebben megbirkóznak a premenstruációs fájdalmakkal és a menstruációs görcsökkel is. 

Emellett ha az edzés alatt mélyen lélegzik, több oxigén jut a vérbe, ami ellazítja a méhet. 

11. Kiegyensúlyozott vércukorszint  
A testedzés segít a vérglukóz szintjének kiegyensúlyozásában, ami különösen fontos a 

cukorbetegek és a cukorbetegségre hajlamosak számára. 

12. Egészségesebb bőr  
A magasabb oxigénszintnek és a jobb vérkeringésnek köszönhetően a bőr rugalmasabbá válik, 

és a pattanások kialakulásának esélye is csökken. 

13. Erősebb és egészségesebb csontok 
Az edzés javítja a vérkeringést és a tápanyagok csontokba áramlását, ami csökkenti a törések 

és csontritkulás kockázatát. 

14. Koleszterinszint szabályozása  
Az edzés növeli a „jó” koleszterin szintjét a „rossz” koleszterinnel szemben, és a trigliceridek 

számát is csökkenti. 

15. Kardiovaszkuláris betegségek kockázatának csökkentése 
Kétszer nagyobb eséllyel alakulnak ki kardiovaszkuláris betegségek, ha nem edzi 

rendszeresen testét. 
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1. feladat: Milyen előnnyel jár a rendszeres testedzés? Sorolj fel minél többet!! 

2. feladat 

Válaszolt a kérdésekre! Mennyire igaz Rád a megállapítás. Döntsd el a megadott szempontok 

alapján! Egészségesen élek? 

0= soha    1= esetenként    2= gyakran   3= rendszeresen 

 Megállapítások Pontszám 

1. Sok édességet eszem.  

2. Van súlyfeleslegem.  

3. Elalvás előtt esténként tévét nézek.  

4. Naponta 1 óránál többet „gépezek”  

5. Későn fekszek le.  

6. Éjjelente felébredek.  

7. Hétvégén délig alszom.  

10. Keveset mozgok.  

 

Értékelés:  

25-30 pont: Az életed kifejezetten egészségtelen. Ha nem változtatsz rajta nemcsak kövér 

leszel, hanem a szervezeted hajlamossá válik a megbetegedésre. Elsősorban szív és 

érrendszeri problémáid lesznek. 

21-24 pont: Az életed nem egészséges általában. Néha vannak fellángolásaid de biztosan nem 

mozogsz rendszeresen. Próbálj naponta többet mozogni, kezdj el sportolni, hiszen az akarat 

csírái megvannak benned! 

9-20 pont: Átlagos az egészségszinted. Nem hagyod el magad túlságosan, de nem is hajtod 

magad a sportolás irányába. Változtass szokásaidon, mindig egy lépést tegyél egészséged 

érdekében! Bízz magadban! 

0-8 pont: Gratulálok! Törekszel az egészséges életmódra, tudod mit kell tenned érte. Csak így 

tovább a boldog felnőtt korért! 

 

Nézd meg a következő videót ahol 25 perces testedzést végezhetsz eszközök nélkül! 

https://www.youtube.com/watch?v=2NC0gqcuAjo 

 

 

 

 


