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A mozgásszegény életmód növeli 
az egészségügyi kockázatokat, 
a szívbetegségek, a 2-es típusú 

diabétesz és néhány daganatos beteg-
ség kialakulásának esélyét – írta a BBC 
hírportálja a Lancet Public Health or-
vosi lap alapján. A világszervezet meg-
állapította, hogy a gazdag országok a 
legkevésbé aktívak között vannak. A 
felmérések szerint Németországban, 
Új-Zélandon és az Egyesült Államok-
ban is nő a keveset mozgók aránya. A 
nők kevesebbet mozognak a férfi ak-
nál szinte a világ minden táján, ez alól 
csupán két ázsiai régió, Kelet- és Dél-
kelet-Ázsia a kivétel. A nemek közötti 
eltérés a testmozgás szempontjából a 
legnagyobb Dél-Ázsiában, Közép-Ázsi-
ában, a Közel-Keleten, Észak-Afriká-
ban és a gazdag nyugati országokban.

Megnehezített testedzés

A szakemberek szerint ennek olyan 
társadalmi okai vannak, mint a gyer-
meknevelés nőkre háruló feladatai 
és a helyi kulturális hagyományok, 
amelyek megnehezítik számukra a tes-
tedzést. A WHO jelentése 168 országból 

Egyre több az ülő munka
Nem mozog eleget a világ népességének több mint negyede
• Nem mozog eleget a világ népességének 
több mint negyede, 1,4 milliárd ember, és 
ez az adat 2001 óta csupán nagyon kicsit 
javult – állapította meg az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) friss jelentése.

A kutatók az 
inaktív cso-
portba sorol-
tak mindenkit, 
aki hetente 
kevesebb mint 
150 percnyi 
mérsékelt in-
tenzitású moz-
gást végzett, 
vagy 75 perc-
nél rövidebb 
ideig edzett 
intenzíven.

származó 358 lakossági felmérés adata-
in alapult: összességében mintegy 1,9 
milliárd ember adatait elemezték. A gaz-
dag országokban, mint az Egyesült Ál-
lamok vagy Nagy-Britannia, az inaktív 
lakosság aránya 2001-ben 32 százalék 
volt, 2016-ban viszont már 37 százalék. 
Az alacsony jövedelmű országokban a 
testmozgást nem végző emberek ará-
nya a vizsgált időszakban 16 százalékon 
stagnált.  A kutatók az inaktív csoportba 
soroltak mindenkit, aki hetente keve-
sebb mint 150 percnyi mérsékelt inten-
zitású mozgást végzett, vagy 75 percnél 
rövidebb ideig edzett intenzíven.

Autós közlekedés
A gazdagabb országokban a moz-

gásszegény életmódot az egyre több ülő 
munka és ülve végezhető hobbi erősíti, 
továbbá az autós közlekedés is közre-
játszik benne. Az alacsonyabb bevételű 
országokban az emberek nagyobb való-
színűséggel végeznek több testmozgást 
igénylő munkát és inkább gyalogolnak 
vagy a tömegközlekedést használják 
– összegezték a kutatók. Az MTI által 
idézett WHO-jelentés fi gyelmeztetett 
arra, hogy a dolgok állása szerint nem 
fog megvalósulni a 2025-re kitűzött cél, 
a tétlenek arányának 10 százalékkal va-

ló csökkentése a világon.  Fiona Bull, a 
tanulmány társszerzője szerint ha lehe-
tővé tennék, hogy a nők többet sportol-
hassanak, az közelebb vihetne a kitűzött 
célhoz. Ehhez azonban meg kell teremte-
ni a feltételeket, hogy a nők biztonságo-
san, elérhető áron és kulturális hátterük 
számára is elfogadhatóan juthassanak 
sportolási lehetőségekhez.

A szakemberek felszólították a világ 
kormányait, hogy hozzanak létre és 
tartsanak fenn megfelelő infrastruk-
túrát a sportolás, valamint a közleke-
désben a gyaloglás és a kerékpározás 
támogatására. 

Új kezdet, bátorság
B O T H Á Z I  M Á R I A
főszerkesztő

Szokások által vezérelt társadalom a 
miénk, a legtöbb dolognak olyan-

nak kell lenni, amilyennek valamiféle 
kívülről irányított és aztán bensővé lett 
elvárásrend vezérli. Életünket gyakran 
a legapróbb dolgokig olyan láthatatlan 
szabályozás szerint éljük, amely minden-
kinek – sokszor elsősorban másoknak – 
megfelel. Mert ha nem, mit fognak szólni. 
Sok cselekedetünket az irányítja, hogy 
mit hogyan szoktunk: balról jobbra szok-
tuk keverni a puliszkát, vasárnap szoktuk 
enni a húslevest, szalmakrumplival szok-
tuk enni a rántott húst, a pörköltet meg 
krumplipürével. Egyes családok belső 
szokásrendszere előre megírt receptet ad 
a legtöbb élethelyzethez és eljáráshoz, a 
befőzéstől kezdődően (mennyi ideig kell 
főzni a baracklekvárt, és mikor kell a 
cukrot hozzáadni) a takarításig (én, fi am, 
olyat nem láttam, hogy valaki ne vasalja 
ki a függönyöket, miután kimosta), a férj-
tartástól (a férfi nek márpedig hús kell, és 
szegény férjet nem tehetjük oda teregetni) 
a gyermeknevelésig (a mi családunkban 

senki nem hisztizett, és télen mindig vet-
tünk harisnyát a nadrág alá).

Az erdélyi családok egyébként nagyon 
odafi gyelnek, és tiszteletben tartják más 
erdélyi családok szokásait. Ha egyik csa-
lád elmegy látogatóba a másikhoz, a ven-
déglátók nagyon igyekeznek mindent úgy 
csinálni, ahogy a vendég család szokott, 
mindent meg is kérdeznek aprólékosan. 
Ti hogy szoktátok enni a vinettát? Ma-

jonézzel vagy anélkül? Paprikával vagy 
paradicsommal? Délután szoktatok-e ká-
vézni? Milyen párnával szoktatok aludni? 
És igyekeznek mindent úgy csinálni, aho-
gyan a látogató is odahaza. Egyébként 
akár remek dolog is tud lenni a szokás 
hatalma, hisz egyszerűvé, biztonságossá 
teszi a létezést, amelyen nem kell túl sokat 
gondolkodni, csak tenni, amit tenni kell.

A gondok akkor következnek, amikor 
valamit másként szeretnénk, vagy valami 

teljesen szokatlannal találkozunk. Akkor 
gyakran egy világ omlik össze bennünk, 
nagyon nehezen fogadjuk az újat, és fog-
csikorgatva vágunk bele bármibe, ami új 
kezdetet hozhat. A bátraké a szerencse, 
mondjuk, de igen gyakran már azt is 
gyanakodva fi gyeljük, ha brokkolit szol-
gálnak fel a bécsi szelet mellé, és ha isme-
retlen külsejű szósz jár a sülthöz.

Most az új kezdetet járjuk körül Női-
leg, olyan élethelyzeteket, amelyekhez 
óhatatlanul is nagyobb bátorság kell az 
átlagosnál. Ilyen a válás például, amelyre 
a legtöbb család rettentő rémként tekint, 
olyasvalamiként, ami bárhol máshol 
megtörténhet, kivéve őnáluk. A váló fele-
ket nemcsak tarthatatlan, élhetetlen éle-
tük súlya nyomasztja, hanem a környezet 
rosszallása is, és egyoldalú ítélete, amely 
szerint a könnyebb utat választották. Pe-
dig aki eljut a válásig, rendszerint már 
megjárt minden poklokat.

És bátorság kell a szüzesség elvesz-
téséhez is, bármennyit is készüljön rá az 
ember, az élet mindig mást hoz, mint amit 
a képzelet sugallt. Rendkívüli bátorság 
kell az otthon tanuláshoz, az életmódvál-
táshoz, és az kell a hírnév eléréséhez és 
megtartásához is. Cikkeinkből minden 
kiderül, lapozzanak! Bátran.

A Nőileg magazin friss lapszá-
mát keresse az újságárusoknál, 
vagy előfi zetésért látogasson el 
a noileg.ro weboldalra.

Fontos a rendszeres 
testmozgás
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