JAK PŘEKONAT
STRACH?
Traceuři tuto otázku řeší stále a pořád. Zejména
když člověk začíná, je překonávání strachu na
denním pořádku a pokud se chceš zlepšovat,
musíš najít cestu, jak ho překonat.

Kdy už je strach zbytečný?
Strach je náš přítel, protože nás evolučně chrání
před sebezničením. V parkouru to znamená, že
nás hlava např. nepustí jít hned na střechy a
skákat z jedné na druhou.
To platí však do té doby než se na to technicky i
fyzicky připravíš – poté tě strach zbržďuje a
principiálně je zbytečný. A to je ta chvíle, kdy
využiješ 1 z těchto 12 „hacků“.
12 „hacků“,
překonáš:

díky

kterým

strach

snadněji

Dej si sprint
Dej si nějaké dynamické cvičení. Sprint je
ideální, rozproudíš totiž krev v těle. Zvýší se ti
tep a hladina adrenalinu. Člověk je pak více
nabuzený a není tak „líný“ a nerozhodný.
Dostaneš se zkrátka do stavu „flow“ a budeš
ochotný/ná jednat akčně a hned.
Jeden vůbec z nejúčinnějších „hacků“ na strach.

Zlehči a postupně ztěžuj skok
Urči si lehčí verzi obávaného skoku. Jakmile ji
skočíš, ztěžuješ skok do té doby než ho dáš celý.
Např. oddaluješ odraz „Cat leapu“ (viz obrázek)
nebo dopad při „Kong to precisu.“

Ideální pro skoky u země. Ve skocích ve výšce s
tímto způsobem logicky moc nepochodíš.
Pokračuj ve čtení. Od toho tu jsou další „hacky.“

Představ si skok
"Co si lidská mysl dokáže představit to může i
dosáhnout" Napoleon Hill
Zavři oči a představ si, jak skok skáčeš. Naplno
se vciť do situace.

Vědci zjistili, že mozek nerozlišuje mezi tím, co
si představí a tím, co naše tělo skutečně udělá.
Skok se tedy učíš i tím, že si ho představuješ.

Uvolni solar plexus
Svou myslí se zaměř na místo okolo solaru a
představ si, že se uvolňuje a tlak strachu mizí.
Téměř nedýchej, pootevři ústa a pomyslně
vypusť z těla všechny emoce. Vytvoř prázdno a
uvědom si, že se tě ta emoce netýká.
Myšlenka pochází Yanna Hnautry,
spoluzakladatele Yamakasi .

Zařvi si
Strach je tlak či napětí organismu. Tím, že
zařveš, tohle napětí uvolníš. Po zařvání, skok
bez váhání proveď.
Princip je podobný sprintu. Zvýší se ti hladina
adrenalinu a jsi pak akčnější.

Jako v posilovně: Proč si asi ty největší „korby” v
posilovně nejvíc vyřvávají hlasivky?

3, 2, 1... TEĎ!
Odpočítej si to. Tak jako když se rozjedeš u
semaforu na zelenou, tak i ty skočíš na slovo
TEĎ.
Tím, že máš časový „deadline“, tak nemá tvůj
mozek čas na výběr. Nastal zkrátka čas skočit.
Nebo snad chceš na křižovatce brzdit provoz?

Vzpomeň si, proč děláš parkour
Tento „hack“ je trochu abstraktní, ale je jeden z
nejdůležitějších a měl by stát za každým tvým
skokem. Proč to skáčeš? Proč děláš parkour?
Chceš být silný nebo prostě miluješ pohyb?
Srovnej si v hlavě, proč to děláš. Lépe pak
zvládáš rizika i strasti tréninku.
Ideální pro traceury trénující více jak 2 roky.

„Zem je láva” & „Pozor medvěd”
Když teď skok neskočíš, tak umřeš. Tahle
jednoduchá myšlenka vystihuje, to co si musíš
představit. Spadneš do lávy nebo tě dohoní
rozzuřený medvěd.
Chce to trochu dětské fantazie, ale stojí to za to.
Cílem je tedy zase vyvolat pocit urgentnosti
a časového stresu.

3x a dost
Znáš to, když skok zkoušíš už po dvacátý a
stejně se nemůžeš odhodlat jít do toho naplno?
Tohle ti pomůže.
O co jde? Máš 3 pokusy, víc ne. Když skok ani po
3 pokusech neskočíš, jdeš bez váhání trénovat
něco jiného.
Omezený počet skoků tě nutí skákat na max.

Motivuj se hudbou
Motivuje tě hudba? Načasuj si skok na tu část
písničky, která tě nejvíce motivuje.
Hudba často pomáhá přestat řešit zdánlivé
problémy a pomůže ti zůstat v dobrém
rozpoložení, které je pro překonání strachu
klíčová.

Pojištění od kamarádů
Podstata je v tom, že ti dávají podporu fyzickou i psychickou. Stojí u překážky a v
případě, že bys skok nedoletěl, zakročí a
chytnou tě.
Vědomí toho, že tě někdo jistí často zmírňuje
palčivý pocit strachu. Ale co si budeme
nalhávat. Vybojovat si to musíš se svou hlavou
sám. To je na tom krásný.

Nejdřív kámoš, pak jdeš ty
Pokud máš okolo sebe kamaráda, který skok už
skočil, tak toho využij. Díky tomu, že to on skočí
těsně před tebou uvidíš, že je to reálné.
Jakmile skok skočí on, tak ihned potom jdeš ty.

Strach tedy pomáhá překonat, jak vědomí toho,
že je to reálné, ale taky i to, že jsi omezený
časem - jdeš totiž hned za ním.

Spog

DĚKUJI
Došel si až sem, toho si vážím.
Pro další bonusy, dechberoucí články a další
skvělé věci,
sleduj facebook ParkourBlog.cz.
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