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Introduktion6

INTRODUKTION
At bokse sig i form er workout i en ny udgave – hvor du fokuserer på psyke og krop for at få alting i

form og oven i købet have det sjovt! Det er en moderne indfaldsvinkel til en lang række traditionelle

sportsgrene og til kampsport, der er blevet populær i hele den vestlige verden. Både Angelina Jolie og

Jennifer Lopez siges at dyrke kickboksning og at træne selvforsvar.

BLANDEDE TRADITIONER
Bokseworkout omfatter de traditionelle teknikker fra bokseringen, f. eks. hele
rækken af stød, i kombination med øvelserne fra kampsportsgrene som taekwondo
og karate – med for eksempel den store vægt, der lægges på kropsstillinger og
korte, kraftige bevægelser som blokeringer og slag.

Kampsport drejer sig langt mere om forsvar end om angreb. På den anden side
har boksning i bund og grund noget med aggression at gøre og har udviklet sig så
tidligt som i tredje årtusinde f.Kr. Grækerne var de første, der begyndte at formulere
regler for disciplinen, så den efterhånden kunne blive en ”sport”. Ved at kombinere
boksningens aggressivitet med kampsportens forsvarstænkning kommer du til at
forstå, at de hårde, hurtige, kontrollerede bevægelser udført
med målrettet omtanke, der føjer handlekraft til styrke,
bliver til noget helt nyt.

BOKS DIG I FORM!
I årenes løb har fitness udviklet sig i både klasser og
stilarter. Og mens vi altid har kendt til boksning som en
regulær sport, er den nu også nået ind i motionslokalerne
og på hold i fitnessklubberne, hvor den bliver brugt til
træning af folk i alle aldre og på alle niveauer. Det er en
mulighed, der virkelig kan begejstre og motivere
deltagerne.

Denne bog giver dig alle de forskellige elementer, du skal
bruge for at opbygge din boksestil. Hele vejen igennem
kommer du til at opleve den store begejstring ved at slå til
med næverne, sparke ud med benene og vride dig i
kroppen.

Også dit helbred styrkes af din større muskelmasse og
den forbedrede koordinationsevne, som du får ved at
arbejde med boksning og kondition. Du får en bedre hjerte-
karfunktion gennem alle dine spring og spark og en større
selvfølelse igennem den koncentrerede træning. Det er
træning, der virkelig dækker det hele!

l



SLAGKRAFTIG TRÆNING
Du kan udnytte dine følelser – både positive og negative – til styrke din træning, til at
koncentrere dig og kanalisere følelser og engagement over i dine bevægelser, sådan
at du får den bedste træning, du nogensinde har oplevet. Jo mere du koncentrerer dig,
des bedre bliver resultatet: hvis du træner bevidstløst og uden plan, har fremskridtene
det med at tage af og dræbe lysten. I boksetræningen finder du en ”tråd”, en
”fortælling”, der engagerer dig og styrker din koncentration, så du kan træne bevidst
og få energi ind i bevægelserne. Og så sker der virkelig noget med din krop.

Boksetræning er sammensat af mange elementer, og med bogen her opbygger du
din viden gradvist, sådan at du efterhånden får samlet alle de brikker, der skal til for
at danne hele billedet. Og så kan du bruge den til udelukkende at træne derhjemme,
når som helst du vil, eller for at styrke al mulig anden træning.

Bogen giver dig chancen for at tage de første skridt mod at give slip. Du opdager
friheden ved at slippe al din indestængte energi og stress løs – mens du både har det
virkelig sjovt og samtidig kommer i form!

SLIP INSTINKTERNE FRI!
Vores samfund kan være stressende at leve
i, og boksetræning kan give dig afløb for
dine frustrationer ved at give dig mulighed
for at lange ud og eksplodere – som din
krop er skabt til – inden for trygge rammer.
En af grundene til, at det efterhånden er
blevet så populært at dyrke boksning og
kampsport, er, at det giver plads for vores
instinktive behov for at få luft og udtrykke os
umiddelbart – bare en gang imellem. I
hverdagen er der tit virkelig snævre grænser
for, hvad vi kan tillade os, og vi er nødt til at
bruge så meget tid på at tage os af
småtterier og undvige konflikter i vores
dagligdag, at vi ikke får afløb for vores
medfødte kamp- og flugtinstinkter.

Kan du huske, hvordan du havde det,
sidste gang nogen sagde noget, der virkelig
gjorde dig vred og rystet? Vi får lyst til at slå
fra os eller stikke af – men selvfølgelig gør
vi det ikke. Konsekvensen er, at adrenalinen
strømmer uden at blive brugt til noget, og
med tiden kan dette ligefrem skade dig
fysisk. Men her får du en reel mulighed for
at spænde af, få afløb for vreden og bruge
dine frustrationer på en kontrolleret og
uskadelig måde, du selv har gavn af.
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