
Kangoo jumps - ultima fita utila
Stilul de viata sedentar, orele in sir petrecute la birou, in fata televizorului si a calculatorului, la un loc cu
alimentatia defectuoasa fac sa creasca din ce in ce mai mult numarul kilogramelor pe care le "cara"
romanii zi de zi. Cu toate acestea, din ce in ce mai multi semeni de-ai nostri devin constienti ca un stil de
viata sanatos care imbina sportul cu alimentatia echilibrata este mai mult decat necesar, pentru a arata
bine, in primul rand. O silueta frumoasa este o binecuvantare, marele ei avantaj fiind acela ca hainele nu
mai sunt cumparate cu scopul de a ascunde burtica, aripioarele, sau coapsele prea puternice, ci doar
pentru a imbraca un trup frumos si pentru a-l pune in lumina, aratand intocmai personalitatea
"purtatoarei" sau a "purtatorului". Aceasta silueta, insa, nu se obtine orisicum, in lumea fast food-urilor
fiind nevoie de multe ori de efort fizic si chiar culinar pentru a ajunge la rezultatele dorite.
  
  In forma fara bani
  
  in zilele noastre mesajul transmis de dictonul latin "Mens sana in corpore sano" nu trebuie neglijat,
pentru ca echilibrul intregului uman este dat de sanatatea mintii si a trupului. Şi sibienii par sa inteleaga
foarte bine aceasta "regula", pentru ca nu sunt putini cei care aleg sa faca miscare in aer curat mai ales, in
dupa amiezele libere. Astfel, cei care vor sa-si pastreze forma si formele au la dispozitie o gama larga de
sporturi sau hobby-uri care le garanteaza o linie frumoasa, pe cheltuiala zero. Jogging-ul in "Sub Arini",
"turele" de role, meciurile de fotbal de la iarba verde, mersul pe jos, in ritm alert, de cel putin 30 de
minute, pedalatul la bicicleta, indiferent cum e ea, sunt doar o parte dintre activitatile "sportive", care ne
scot din casa. Tot la capitolul " in forma fara bani" mai intra si dansul liber din intimitatea caminelor
noastre, flotarile sau abdomenele de pe covorul proprietate personala, sau programele de aerobic "home
made", ce pot fi facute de fiecare cu sprijinul you-tube-ului.
  
  Deja clasice si mai putin clasice
  
  Mersul la sala a devenit deja clasic in materie de pastrat in forma, acelasi lucru putand fi spus si despre
aerobic, cursurile de dans, inotul sau tenisul. Şi chiar daca vorba spune ca "Obrazul subtire cu cheltuiala
se tine", lucrurile nu stau chiar asa, pentru ca pentru un curs de dans, de cate doua sedinte saptamanal, nu
costa mai mult de 75 de lei, pe luna, samba, tangoul, cha cha sau vals-ul scotand peri albi grasimilor, care
se topesc, cum vezi cu ochii. Tot la capitolul accesibil se incadreaza si preferatul femeilor, aerobicul, care
in Sibiu se practica de ani buni, si care costa in jur de 15 lei sedinta, tot 15 lei fiind necesari si pentru
doua ore de inot sambata. Totusi, cei si cele care aleg sa mearga la bazin (Olimpia) in timpul saptamanii,
trebuie sa scoata din buzunar 20 de lei pe cele doua ore, o ora la tenis ridicandu-se la aproximativ 20, 30
de lei.
  
  inotul sau aerobicul, nu mai sunt de mult wow-uri cand vine vorba de miscare, pentru ca noi concepte au
prins mult teren la noi in oras. Astfel, nu mai mira pe nimeni termenii de pilates sau tae bo, care desi
diferite ca "manifestare" sunt mari "mancatoare" de grasimi si producatoare de muschi, la pretul de 15 lei
sedinta de o ora.
  
  Mai noul kangoo jumps
  
  Daca tae bo sau pilates, care erau in trend cu cel mult doi ani in urma, au devenit deja o indeletnicire
obisnuita pentru amatorii (mai mult amatoarele) de miscare, un nou concept rupe, mai nou, gura targului.
Sibienii care vor sa se mentina in forma pot apela asadar, la unele dintre ultimele gaselnite, si anume
kangoo jumps. Astfel, incaltamintea special creata pentru a-i ajuta pe atletii care au suferit accidente sa
practice sportul fara a-si solicita prea mult picioarele, a fost refacuta in anii '80. La vremea aceea,
inginerul elvetian Denis Naville, a imbunatatit modelul, in Canada, axandu-se pe confort, modificand in
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bine design-ul si perfomantele. incaltamintea astfel creata este folosita atat la alergat si jogging, cat si la
exercitii speciale pentru a asigura mult dorita pierdere in greutate. 20 de lei costa la Sibiu o sedinta de o
ora, pret in care intra si "ghetele", elevii si studentii platind 15 lei pe sedinta. Cele/cei care vor sa participe
comnstant la sedintele de kangoo jumps aleg mai bine un abonament, baza, care include doua sedinte pe
saptamana, deci opt pe luna, totul ridicandu-se la suma de 120 de lei, 100 pentru elevi si studenti.
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