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„Új biológia”, „új fizika”, 
régi beidegzések



  

Edzőink felbecsülhetetlen 
értékű tevékenysége

Köztársasági 
Érdemrendet 

minden egyes 
edzőnek!



  

Az edző

• edző
• testnevelő tanár
• pedagógus
• szülő helyett szülő
• pszichológus

• „orvos”
• gyúró



  

Szeretet

• A szakma iránt

• Az atlétika iránt

• A versenyzők iránt

• A kollégák iránt

• A kihívások iránt



  

A lehetőségekhez, feltételekhez 
és támogatásokhoz viszonyítva

a 
magyar atlétika 
világklasszis  
teljesítményt

nyújt



  

Mi egy nagy „családi” 
közösség vagyunk,

melyben

megismertük egymást



  

Tudnánk még jobban csinálni



  

Tapasztalatok

Gyémánt csiszolás



  

Sebességváltás szükségessége

Feje 

tetejére 

állt a képzési 

rendszerünk



  

Lassítsunk „lent”!

• Alapképzés 
hiánya

• Korai 
specializáció

• Korai 
eredményesség



  

Nincs idő…..



  

Gyorsuljunk fel a junior kor után!

• U23 korosztály fejlődési tendenciája kövesse a 
nemzetközi mértéket

• Több versenyző legyen

    képes kvalifikálni a 

    világversenyekre

• Rendelkezzenek teljesítő

    képes tudással
• Legyenek mentálisan érettek
• Legyenek profik a pályán kívül is



  

Türelmes, tervszerű munka 
Szakág ill. versenyszám választás, választódás



  

Gyermekkorosztály 
versenyrendszere rossz

   Atlétikát, 
versenyszámokat 
tesztelünk ahelyett, 
hogy alap 
képességeket 
mérnénk.



  

Korai specializáció – Edzői felelősség

  Merénylet a 
mozgató-
rendszer ellen

  



  

Essentials of 
Sports Performance Training

Components of Integrated Performance 
Training

4 Flexibility Training for Performance Enhancement
5 Cardiorespiratory Training for Performance 

Enhancement
6 Core Training Concepts for Performance 

Enhancement
7 Balance Training Concepts for Performance 

Enhancement
8 Plyometric Training Concepts for Performance 

Enhancement
9 Speed, Agility, and Quickness Training for 

Performance Enhancement
10 Integrated Resistence Training for Performance 

Enhancement
11 Olympic Lifting for Performance Enhancement



  

Essentials of 
Sports Performance Training

A képzés fokozatosságának koncepciója

4 A hajlékonyság-lazaság edzése a teljesítményfokozás érdekében
5 A szív-vérkeringési rendszer edzése a teljesítményfokozás 

érdekében
6 A törzs edzésének koncepciója a teljesítményfokozás érdekében
7 Az egyensúly edzésének koncepciója a teljesítményfokozás 

érdekében
8 Plyometrikus edzéskoncepció a teljesítményfokozás érdekében
9 A sebesség és gyorsaság edzése a teljesítményfokozás érdekében
10 Fokozatosan növekvő ellenállással szembeni edzés a 

teljesítményfokozás érdekében
11 Súlyemelő edzés a teljesítményfokozás érdekében



  

Távválasztás problémái



  

   

Pillanatnyi 
szakosztályi érdek 

gátat szab 

a távlati 
fejlődésnek



  

Edzők szakosodása

Nem aprózta el önmagát

Dobó Pápa

„Soha ne hagyd, hogy egy 
gyerek a Te korlátaid 
áldozatává váljon” 

Frenk Dick / 2001



  

Az Ugró Szakág problémája
az utánpótlás nevelés 

szempontjából

• Alig van ugróedző
• Szakág választási probléma (sprint)

• Ugró alapképzés hiánya (koordinációs képess.)

• Mozgatórendszer „elhanyagolása”



  

Szembe kell nézni a ténnyel

• Még több lett az 
edző feladata

• Nincs iskolai 
testnevelés

• Ezt a lyukat is a 
klubban kell betömni

• Egyre gyengülő 
fizikum és 
mozgatórendszer



  

Probléma magoldás kulcsa 

"A lényeges
problémákat nem
oldhatjuk meg
ugyanazon a
gondolkodási szinten,
mint ahol 
megteremtettük őket."

     Albert Einstein



  

…. és még néhány gondolat

• Morális nevelés
– Viselkedés, rend (Syma, öltözők)
– Megbecsülés (edző, klub, szöv., atlétika)
– Válogatottság jelensége
– Önkéntesség

• OB jelenség (2010) (U23 CZE-szeptember)

• Tavaszi legjobb eredmények
• Edző-versenyző ütközés felvállalása (jun)



  

Szemlélet váltás szükségessége

  ⇓
    Teljesítmény fokozás

  ⇓
Társtudományok segítségül hívása

Modern tudományos kutatási eredmények 
integrálása a munkánkba

   ⇓           
REGENERÁCIÓ 



  

• Materialista szemléletű képzésben 
részesültünk

• Darwini biológiát és

• Newtoni fizikát tanultunk

Mi mindannyian



  



  

Megváltozott a világ

új problémák

⇓

más megoldás



  

„Új Biológia”

50 trillió önálló sejt

Genetikai determinizmus → az életet a 
gének szabályozzák  - a múlté

    ⇓
Magunk alakítjuk a sorsunkat és a világot, 

melyben élünk!

 Élet → a környezet jelzéseire adott válasz



  

Szervezetünk egy   
 hatalmas, 

jól megszerkesztett

   szimbiózis 
rendszer,

   melyet csak 
tönkretenni 
igyekszünk.



  

Izolált sejtkísérlet

• Egészséges sejt • Beteg sejt



  

   SŐT
Nem a sejtmag az 
élet mozgatója a 

sejtben!



  

…ha nem a sejtmag, akkor mi?

A KÖRNYEZET,
melyben a sejt él,

MEGHATÁROZÓ

 ⇓

SEJTMEMBRÁN



  

4 óriásmolekula

• Poliszacharidok (összetett szénhidrátok)

• Lipidek (zsírok)

• Nukleinsavak (DNS, RNS)

• PROTEINEK (fehérjék)



  

Aminosavakból felépülő 
láncmolekula



  

A fehérjék vázát 2 tényező 
határozza meg

• Aminosavak sorrendje

• Aminosavak között fellépő 
elektromágneses 
kölcsönhatás mértéke



  

Hogyan hozzák létre az életet a 
proteinek?

Az élő szervezetet mozgásra való 
képessége különbözteti meg az 
élettelentől.

Az ehhez szükséges energia az élet 
jellemzője.

A fehérje molekula elektromágneses 
egyensúlyi állapotra törekszik.

Folytonos alakváltozás→energia termelés



  

SEJTMEMBRÁN

• FOSZFOLIPIDEK

(apoláros, elektromos 
szigetelőréteg, 
védelem)

• FEHÉRJÉK

(IMP→információ 
közvetítés)



  

IMP

receptor                         effektor



  

Receptor
ráhangolódnak a környezet jelzéseire

• A sejt érzékszervei
• Nano antennák
• Fizikai (pl. hormonok)
• Energiamezők rezgései

(pl. fény, hang, rádiófrekvencia, mágneses 
tér, stb.)
Elektromos töltésük változik meg! →
Energia termelés!



  

Effektor

• Sejtválaszról gondoskodik
• Számuk megszámlálhatatlan
• Számtalan feladat ellátása

(pl. Na-K pumpa)
• Több 100 csatorna / sejt
• Közös tevékenységük 50 % energiát 

használ fel
• Gének működésének beindítói



  

Sejtmembrán



  

 Kémiai Nobel Díj / 2003

Peter Agre / USA Roderick MacKinnon / USA



  

Újabb Tézis

A sejtmembrán foszfolipid-protein rendszere 
olyan kínos, következetes elrendeződést 
mutat, mint a kristály szerkezet.

1. Kemény kristályok (gyémánt, rubin, só)

2. Folyadékkristályok (laptop-, órakijelző)



  

Következésképpen

A sejtmembrán folyadékkristályként 
viselkedik

A sejtmembrán félvezető!



  

Kristályszerkezet/Sejtmembrán



  

Ma már tudjuk

működési mechanizmus

SEJTMEMBRÁN = CHIP

PROGRAMOZHATÓ



  

Mechanika / Kvantum elmélet



  

Kvantumelmélet

Anyag = Energia
E = mc2

anyaginak vélt atomok → 
energiaörvények



  

Kvantumfizika

   

Molekuláris és atomi dimenziókat kutatja

   

Elektromágneses erőterek határoznak meg 
minden fajta biológiai szabályozást



  

Melyek ezek az energiák?

• Mikro–  és rádióhullámok

• Látható fény tartománya

• Szélsőségesen alacsony amplitúdójú 
frekvenciák

• Skaláris energia



  

Az elektromágneses rezonancia 
szabályozza:

• DNS, RNS és protein szintézist
• A fehérjék szerkezetét és működését
• Gén regulációt
• Sejtosztódást és differenciálódást 

(morfogenézis)
• Hormonszekréciót
• Idegsejtek fejlődését és működését

 ÉLET



  

C.W.F. McClare –Oxford / biofizikus

energetikai és kémiai jelek hatékonysága

Elektromágneses energiák jelátviteli 
sebessége 300 000 km/sec

Diffundáló vegyület   1 cm/sec

Vajon melyiket részesíti előnyben egy több 
trillió sejtből álló sejtközösség?



  

Mi ez a varázslatos 
elektromágneses hullám?

Az atomban egy elektron a maghoz 
közelebbi pályára ugrik.

Minél nagyobb az ugrás mértéke, annál 
rövidebb hullámhosszúságú 
elektromágneses sugárzás keletkezik.

Minél rövidebb a sugárzás hullámhossza, 
annál nagyobb a foton energiája.



  

Az emberi szervezet

Nem csupán egy 
mechanikai és vegyi

rendszer

hanem 

egy bonyolult, önszabályozó hálózat
formájában működő energetikai rendszer



  

Civilizáció

Extrém módon megnövekedett 

energia igény

Kívülről kell bevinni

(sejtjeink „működés képtelenek”)



  

MIÉRT?



  

Belső környezet egyensúlyának felbomlása

Sejtek működésének ellehetetlenedése

Betegségek, sérülések



  

Mi kellene a működéshez?

1. enyhén lúgos belső környezet

2. hidratáltság

3. ásványi anyagok, ionok

4. energia



  

TELJESÍTMÉNY FOKOZÁS



  

Köszönöm a figyelmet
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