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10 ok, hogy használd a Macebellt 

 

1. Egészséges vállak. A Macebellel végrehajtott inga- és körmozgások 

minden lehetséges irányban átmozgatják a vállövet. A dinamikus mozdulatok 

és a jókora erőkar hatására a mozgástartomány fokozatosan javul. A 

gyakorlatok tehát nem csak erősítik a vállakat és a felső hátat, hanem 

gyógyítják is. Az eredmény az ellenálló, stabil, flexibilis és mobil váll. Mindezt 

nem az unalmas mobilizálás révén, hanem az erőedzés mellékhatásaként 

érhetjük el. 

 

2. Törzserő. Az FMS rendszerén alapuló fokozatos, egymásra épülő 

gyakorlataink kivételes törzsizmot hoznak létre. A Macebell gyakorlatok 

többségének alapja egy dinamikus planktartás, melyben a törzs megfelelő 

feszítése sarkalatos pont, hiszen az óriási erőkarnak a mozdulatok valamennyi 

fázisában ellen kell tartani. A teljes test stabilitása a Macebell gyakorlásával 

elérhető közelségbe kerül. És akkor még nem is végeztünk Macebell-

plankokat…  

 

3. Teljes körű fogáserő. A 120 centis rúd, végén a szigorú vasgolyóval 

hatalmas erőkart képvisel, melyet minden gyakorlatban meg kell tartanunk. 

Ráadásul ez a rúd még vastag is. Hamar vasmarkunk lesz. Ami még 

fontosabb, hogy a dinamikus fogásváltások miatt itt intelligensen kell 

váltakozatni a préselést és az elengedést. A mozdulatok pedig megkövetelik, 

hogy teljes körű fogáserőre tegyünk szert. Az ujjak, a hüvelykujj, a csukló, a 

pronáció és szupináció, valamint az alkar hajlító- és feszítő izmai is fejlődni 

fognak, egyetlen eszköztől. 
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4. Sérülés megelőzés. A sérülések leggyakrabban olyan mozgásirányokban 

következnek be, amelyeket elhanyagolunk. A Macebell olyan mozgássíkokban 

is megdolgoztat, melyeket a szokványos edzés érintetlenül hagy. A haladóbb 

gyakorlatok mindegyike szokatlan tartományban, egyedi mozdulatokkal 

acélozza meg az egész testet. Kitölti a gyenge pontokat, betömködi edzésünk 

üresjáratait és pótolja a hiányzó láncszemeket. Mindezt fokozatosan, lépésről 

lépésre. 

 

5. Aszimmetriák kiegyensúlyozása. A Macebellnél mindkét kézzel 

egyaránt dolgozunk. A kézváltások fejlesztik az ügyességet, támogatják a 

kétkezességet. Nem csak a fogáserő mozgásirányainak legtöbbjét erősítik, de 

kiegyensúlyozzák a toló- és húzóerők közötti aszimmetriát is. A Macebell-

használata ugyanakkor orvosolja az egész testben fennálló 

egyenetlenségeket, mobilitási eltéréseket is. 

 

6. Satufogás. A fogáserő fenti előnyein felül acélsodronyszerű alkarjaink 

lesznek. Az állandó kézváltások miatt a Macebell használata a dinamikus 

fogáserőt is remekül fokozza. Mozdulatról mozdulatra gyorsan és 

könyörtelenül kell stabilizálni az eszköz pozícióját. Ezen kívül, a fogáserőnk 

állóképessége is fejlődni fog. Ez a leginkább funkcionális aspektusa a 

fogáserő-fejlesztésnek, hiszen ezt használjuk leggyakrabban a 

hétköznapokban. A Macebellel percekig dolgozunk, közben pedig végig 

vasmarokkal kell az forgatnunk. 

 

7. Erőélmény. A Gada (a Macebell indiai elnevezése) használata 

nosztalgikus. Olyan, mint egy időutazás. Miközben gyakorlunk, érezzük, hogy 

ez nem mindennapi dolog. A Macebell forgatása közben igazán erősnek 

érezzük magunkat. Az eszköz használatának elsajátítása nem megy máról 

holnapra, kitartást és figyelmet igényel; ám az élmény kárpótol bennünket. 
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8. Flow. A Macebellel végezhető egyszerű gyakorlatok végrehajtása is 

nagyfokú koncentrációt követel. Az eszköz a legkisebb kihagyást is keményen 

megtorolja. A fókusz követelmény, ebből adódóan a Macebellel végzett munka 

fejben is hoz. Gyakorlás közben csak a mozgás van, feloldódunk a teljes 

összpontosításban, ami idővel tökéletesen kivitelezett mozgáskörökben ölt 

testet. Flow-élményben. Ha létezik az erőedzés szent Grálja, az bizonyosan a 

koncentráció.  

 

9. Testtudat. A fokozott figyelem nem minden. Mivel a Macebell körpályáján 

valamennyi pozícióban stabilan ellen tartunk az erőkarnak, egyensúlyérzékünk 

is jelentősen javulni fog. Szilárdabban állunk majd a lábainkon, ami nem 

hátrány, főleg, ha valaki edz, netán küzdősportot, harcművészetet végez. 

Koordinációs érzékünk is fejlődni fog. A gyakorlatok többségénél kulcsszerepe 

van a pontos időzítésnek, ahogy a feszítések és kioldások váltakoznak. A 

ritmusérzéknek szintúgy tökéletesedni kell, hisz fent kell tartanunk a tempót, 

viszonylag hosszú időn keresztül. Nem meglepő, hogy gyakran indiai dob 

szolgál aláfestésként a gyakorláshoz, ami támogatja a koncentrációt, a flow-

élményt, a ritmust és az időzítést. 

 

10. Kihívás. Az eszköz kiismerése kitartást és következetességet igényel. 

Számos olyan mozdulat és képesség együttműködése, szokatlan 

mozgásirányok, és a hihetetlen erőkar kellenek a gyakorlott Macebell-

használathoz, melyeket eddig figyelmen kívül hagytunk vagy bele sem 

gondoltunk, hogy léteznek. A Macebell kemény eszköz. Használatát 

megtanulni nehéz feladat, de elsajátításának útja izgalmas és sok előnnyel jár. 

Mesterévé válni kivételes cél. Kihívás. 

http://www.macebell.hu/

