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Že Steve Jobs je verjel, da med hojo lažje razmišlja, 
zato je sestanke vodil kar med sprehodom.
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Pri najmanj aktivnih Indonezijcih so naprave 
dnevno zabeležile le dobrih tri tisoč korakov. 
Skoraj sedem tisoč na dan, največ v raziskavi, 
so jih naredili Kitajci. Za bolj aktivne med 
sodelujočimi so se izkazali tudi Slovenci, ki 
so v povprečju naredili malo več kot pet tisoč 
korakov na dan.

Naše telo je narejeno za gibanje
»Gibanje vzdržuje telo trdno, da lahko vsi 
procesi v njem potekajo normalno in da so 
hormoni stabilizirani. Če se dovolj gibamo, 
smo fizično in mentalno zmogljivejši,« pou
darja Enet Jogan, osebna trenerka z AFP in 
NCSFlicenco. 
Sama je v gibanju prepoznala zaveznika ter z 
redno telesno vadbo izboljšala svoje počutje 
in odnos do svojega telesa. »Preden sem po
stala trenerka, sem v službi večino časa pre
sedela. Počutila sem se slabo, hormoni so mi 
ponoreli in pojavile so se mi težave s ščitnico. 
Redila sem se, tudi če nisem veliko jedla,« 
se spominja obdobja, ko je telesni vadbi po
svečala premalo pozornosti. Spoznala je, da 
ji gibanje služi tudi pri lajšanju zdravstvenih 
težav. »Ko sem utrujena in začutim simpto
me ščitnice, znam telo obrniti sebi v prid. 
Gibanje je postalo element, s katerim dvigu
jem svojo energijo. Če poskrbim, da so moji 
možgani bolj prekrvljeni, se lažje spopadam 
tudi z vsakodnevnimi izzivi,« razlaga. 
Prva trenerska leta je preživela v Ljubljani, 
kjer je vodila skupinske vadbe za ženske, lani 
pa je svoje delo preselila v Vipavsko dolino. 
K vodenju vadb pristopa z zavedanjem, da 
telo ni le fizična zgradba. »Telo je energija in 
podaljšek naše duše. Če smo mentalno utru
jeni in obremenjeni s skrbmi, se ves ta stres 
nalaga v našem telesu,« je prepričana. 

H gibanju spodbujajo sodobni guruji
Tony Robbins velja za eno od vodilnih av
toritet v svetovni industriji motivacijskega 
govorništva. Znan je po svojih ekstremno 
intenzivnih celodnevnih treningih oseb
nostne transformacije, na katerih ljudi brez 
dlake na jeziku sooča z resnico in jim po
kaže, s katerimi koraki lahko svoje življenje 
spremenijo na bolje. »Če imate miselni izziv, 
uporabite svoje telo,« pravi Američan raska
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HOJA SPODBUJA 
KREATIVNOST

Z GIBANJEM KREPIMO SVOJO MENTALNO KONDICIJO

E nako navado kot pokojni usta
novitelj tehnološkega giganta 
Apple naj bi imel tudi veliko 
mlajši vodja Facebooka Mark 
Zuckerberg. Jobsovo prepri

čanje o tem, da hoja spodbuja kreativnost, so 
pred tremi leti uradno potrdili raziskovalci z 
elitne ameriške univerze Stanford. Ugotovi
li so, da se med hojo naša kreativnost lahko 
poveča celo do 60 odstotkov. Po sprehodu pa 
kreativni sokovi še kratek čas krožijo po na
šem telesu, tudi med sedenjem.

Ženske hodijo manj kot moški
Zadnja in najobsežnejša raziskava o gibanju 
doslej je pokazala, da ženske v povprečju na
redijo tisoč korakov manj kot moški. Ker so 
manj aktivne, tudi bolj tvegajo svoje zdravje. 
Pod to ugotovitev, ki so jo prav tako objavili 
na Stanfordu, se je podpisal tudi eden naju
spešnejših Slovencev v tujini Jure Leskovec. 
Raziskovalci so analizirali podatke, ki jih je 
beležila mobilna aplikacija na pametnih tele
fonih. Ta lahko spremlja, koliko korakov na 
dan naredi lastnik telefona, če ga med hojo 
nosi pri sebi. S pomočjo aplikacije so razi
skovalci tri mesece lahko spremljali korake 
več kot 700 tisoč ljudi iz 111 držav po svetu. 

vega glasu. Podobno kot številni trenerji iz 
njegove industrije in drugi sodobni misleci 
Robbins v svojih nastopih pogosto poudarja 
pomen gibanja. Tudi njemu je pri premago
vanju depresije, s katero se je spopadal pred 
leti, pomembno pomagala fizična aktivnost. 
»Strah je fizično izčrpavajoč. Moral sem 
ga premagati. Tekel sem tako dolgo, dokler 
se mi ni zazdelo, da bom začel pljuvati kri. 
Okrepil sem telo, kar mi je dalo duševno 
moč,« je svojo izkušnjo nekoč opisal priljub
ljeni motivator. 
Pri tem, koga svet okliče za sodobnega gu
ruja, ima vplivno vlogo televizijska ikona 
Oprah Winfrey. Med govorniško elito od
daj z začetnico SuperSoul, ki imajo več mi
lijonov gledalcev, je uvrstila tudi ameriško 
blogerko in avtorico knjižnih uspešnic o 
življenjskih spoznanjih Glennon Doyle. V 
slovenščini bomo lahko še letos brali njeno 
zadnjo knjigo Bojevnica ljubezni, ki jo bo 
založba Primus predvidoma izdala do kon
ca novembra. Ko je knjiga lani izšla v ZDA, 
je The Washington Post o avtorici zapisal: 
Svet bi lahko razdelili na dve skupini. Na ti
ste, ki še nikoli niso slišali za Glennon Doyle 
Melton, in tiste, ki o njej vedo vse. 41letna 
Doylova, ki je po ločitvi opustila priimek 
Melton, namreč z necenzurirano iskreno
stjo deli svoje občutke ob moževem varanju, 
opisuje najtemnejše trenutke materinstva ter 
peklenskost svojih bitk z bulimijo in alko
holizmom. Številne osebne preizkušnje so 
jo vodile do spoznanja, da je človek trojica, 
ki jo sestavljajo um, duša in telo. »Ko sedim 
za računalnikom in ne morem narediti mi
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MERCATORJEV 
VIKEND POPUSTOV

Jesenski čas ponuja obilico sve-
žih dogajanj, zato bo tudi Merca-
tor z revijo Story v svojih centrih 

še posebej skrbel, da bo nakupoval-
no doživetje jesensko obarvano. Od 
petka, 22. septembra, do nedelje, 
24. septembra, bodo v centrih pri-
pravili osrednji prireditveni prostor in 
priredili vikend nakupovanja s popu-

sti in drugimi ugodnostmi. Pridružite 
se nam v soboto, 23. septembra, v 
ljubljanskem Maxiju, med 10. in 14. 
ure, ter v Hipermarketih Šiška, Celju, 
Maribor, Kranj, Kopru in Novo mesto, 
med 16. in 20. uro, kjer boste lahko 
nakupovali z znanimi osebnostmi, se 
sproščali ob ritmih didžeja in akustič-
nih koncertih slovenskih glasbenih 

zvezd, iskali srečo na kolesu sreče 
… Med drugim vas bosta v Ljubljani 
zabavala BQL, v Kranju Alya, Tim Ko-
res - Kori in Tanja Kocman, v Mariboru 
Natalija Verboten, v Kopru Vili Resnik, 
v Novem mestu pa Nuša Derenda in 
še mnogo drugih. V Mercatorju se že 
veselijo, da bodo kupce razvajali s po-
sebnimi popusti.

PROMOCIJSKO SPOROČILO
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selnega preboja, grem na sprehod ali vadim 
jogo. Nenadoma se mi v mislih pojavi reši
tev mojega problema,« je povedala v nekem 
intervjuju. »Blokado ali problem na misel
nem področju lahko razrešimo tako, da svojo 
energijo preusmerimo na fizično aktivnost. 
To je moč trojice,« pravi Doylova. 

Stroka priporoča gibanje vsak dan
Uradna stroka gibanju pripisuje velik pomen, 
saj z redno telesno aktivnostjo ohranjamo 
zdravje in lahko zmanjšamo tveganje za na
stanek bolezni. Po priporočilih strokovnja
kov se je koristno zadihati in povečati svoj 
srčni utrip vsaj petkrat na teden po 30 minut. 
S tem telesu zagotovimo osnovne potrebe po 
gibanju. Nekaj k tej kvoti pripomore že mi

ganje med hišnimi opravili in delo na vrtu, 
pa tudi daljši sprehodi s hišnim ljubljenčkom 
ter tekanje za otroki na igrišču. 
Če želite še povečati svojo vzdržljivost, po
stati gibljivejši ali pridobiti večjo mišično 
maso, bo telo potrebovalo nekoliko več va
šega truda. Strokovnjaki ocenjujejo, da je 
za izboljšanje kondicije treba narediti vsaj 
10 tisoč korakov na dan ali se kako drugače 
gibati vsaj 45 minut na dan. Za povečanje 
vzdržljivosti svetujejo hitro hojo, tek, kole
sarjenje, plavanje ali izbiro katerekoli druge 
aerobne dejavnosti. Za večjo gibljivost sta 
zelo priporočljiva joga in pilates. Pri krepitvi 
mišic so nepogrešljive uteži, ki telo dodatno 
obremenijo. 

Upoštevajte svoje telo, ne trendov
Enet Jogan priporoča, da pri izbiri pra
ve vadbe zase bolj kot trendom prisluhnite 
svojemu telesu, ki bo z odzivi pokazalo, ali 
mu vrsta gibanja ustreza ali ne. »Telo samo 
pokaže, kje potrebuje spremembo. Kdor je 
slab v gibljivosti ali motoriki, mora ravno to 
izboljšati. Čeprav tega največkrat ne počne 
najraje,« pravi. 
Veliko žensk se odloči za visoko intenzivne 
skupinske vadbe, ki v kratkem času obljub

ljajo opazne spremembe pri oblikovanju te
lesa. Vendar se pri tem pogosto ne zavedajo, 
da je tovrstna vadba za telo stresna. »Kadar 
je naš dan precej razgiban in stresen, morda 
ni najbolje, da si zvečer privoščimo še inten
zivni trening ali daljšo športno aktivnost. Pri 
dolgotrajni vadbi se namreč stresni hormon 
kortizol občutno zviša. Kortizol, ki je vezan 
na inzulin, moramo pred spanjem znižati, 
sicer se nam lahko poruši hormonsko rav
novesje v telesu,« pojasnjuje. Po njenih opa
žanjih lahko ženske hitreje izgubijo začetno 
vnemo, če se za gibanje odločijo iz napačnih 
razlogov. »Problem je, kadar gibanje vzamejo 
kot metodo za hujšanje ali oblikovanje tele
sa. Takrat se pogosto podredijo trendom in 
premalo gledajo na to, kaj je dobro zanje. Gi
banje mora dati energijo, ker v telesu aktivira 
vse procese. Če pretiravamo, lahko izgubimo 
energijo, namesto da bi jo z vadbo pridobi
li. Če imamo veliko življenjske energije in 
nismo pogosto brez pojasnila utrujeni, smo 
telo pravilno in dovolj razgibali,« dodaja. 
Pred izbiro prave aktivnosti se je zato smi
selno najprej odločiti, kakšno počutje bi radi 
dosegli, in temu slediti. Če se osredotočite 
na počutje, lahko dlje ohranite motivacijo za 
gibanje, še pravi osebna trenerka.<

STROKOVNJAKI 
PRIPOROČAJO:
Vsaj petkrat na teden po 30 minut 
se zadihajte in povišajte svoj srčni utrip.

Prisluhnite telesu, 
ki bo z odzivi pokazalo, 

ali mu vrsta gibanja ustreza.
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