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 עוד דגשים קלים

 

 !אימון קשה

 

על פי רוב יש בו אלמנט , הקצבים בו מהירים ושוב"! עובר מהר"אימון קשה על פי רוב 

 .נח, נכון, בהן אני! הפוגות: דרמטי בפעילות

גופניות שלי לביצוע / קוגניטיביות / אימון קשה מגרד ומחדד את היכולות הנפשיות 

נלמדת  (מושג מרכזי בתורת האימון) טכניקהלא בכדי . נקי ונכון יותר, מדויק יותר

כמה מהר הם . . . שימו לב לעולם הפרסום , אגב)במהירות גבוהה ולא במהירות אטית 

 .יכולת הקליטה וההטמעה גבוהים שם (. .מדברים שם 

; כל אחד לעצמו: אימון קשה הוא אימון חשוב ולא בכדי הוא מבוצע בקבוצה ובכל זאת

 –אותי לביצוע " שתגרה"הקבוצה היא נקודת ייחוס לביצוע שלי ועליה להיות כזו 

performanceאומר לכם מכובע של מאמן אשר כל אימון שלכם אני ,  טוב יותר ולסיום

קבוצת "שזה כמעט בלתי אפשרי לבצע אותם בלי  (לפני או אחריי האימון)מבצע לבד 

הקבוצה שלי זו שבחרתי להיות בה ולהתמודד עם הקשיים והעומסים " ההתייחסות

 .שהיא מציבה בפניי

מרגע שסיימתי להתמודד עם הקושי האימוני של הריצה וכל :  ברור–המילה האחרונה 

תודה על : קבוצת ריצה יקרה. קטן עלינו, אבל הכול, הרי שהכול" אימון קשה"שכן עם 

 .ההקשבה

 ,אנרגיה טובה, ימים יפים

 אסף

 


