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Tak percuma saya mengunduh uber twitter di handphone saya. Selain lebih well-informed, saya juga 
sering terinspirasi dengan beberapa tweet teman saya. Seperti misalnya, ketika saya sedang bosan 
menunggu, saya membaca tweet salah satu teman lama saya, yang berkata “I can accept failure, 
everyone fails at something. But I can’t accept not trying”

Tak perlu waktu lama bagi saya untuk menyadari bahwa tweet-nya inilah yang akan saya jadikan 
tema Men’s Guide di pembuka tahun 2010.  Kenapa? Di awal tahun kita selalu disibukkan dalam 
membuat resolusi ke depan. Namun jarang dari kita yang memandang ke belakang, melakukan 
flashback kembali kegagalan apa yang telah kita peroleh dan bagaimana mencari solusi agar 
kegagalan tersebut tidak terjadi lagi di tahun ini.

Kegagalan di mata saya adalah sebuah media pembelajaran dari Tuhan bagi kita yang ingin maju! 
So, berbahagialah Anda yang pernah gagal! Termasuk pernah gagal dalam resolusi penampilan, 
hubungan sosial ataupun karir. Percayalah ini semua jalan menuju keberhasilan! 

Pada edisi kali ini, kami membahas masalah-masalah yang seringkali menyebabkan kegagalan 
dalam program latihan dan justru menyebabkan cidera. Baca guides-nya dan Anda pun akan 
bangkit dan meraih hasil yang lebih optimal dalam berlatih. Kami juga memberikan trik untuk 
menaklukan pasangan di ranjang saat emosi sedang “memanas”. Dalam rubrik Nutri Guide, kami 
juga membuktikan bahwa pria membutuhkan lebih dari sekedar olahraga. 

Akhir kata, jangan pernah malu akan kegagalan. Sekarang saatnya untuk memperbaikinya dan 
berusaha untuk: Be the best, be the first and let it be!

Happy new year!
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Usia muda dan tubuhnya yang mungil 
tidak menjadi ’pembatas’ untuk dirinya 
menjadi wanita dewasa dan mandiri. 
Auranya terlihat nyata dan seksi di 
mata kami. Penyanyi muda ini tidak 
hanya sekali merasa ingin mundur 
dalam perjalanan karirnya. 44
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Kirimkanlah pertanyaan dan komentar 
Anda seputar Men’s Guide ke redaksi 
kami. Kami akan menjawabnya, seperti 
pembaca setia Men’s Guide berikut!

Bonus CD Kompilasi Men’s 
Guide 

Sebagai pembaca setia Men’s 
Guide, saya ingin 

memberikan usul, 
bagimana kalau 
rubrik Sport Guide 
dibuat dalam 

format CD dan 
dijadikan hadiah 
setiap pembelian 
produk L-Men. 

Thank u & bravo untuk 
Men’s Guide. 

(Qalbi)

JAWAB:
Dear Qalbi, 
Terima kasih banyak atas 
masukan Anda. Untuk saat 
ini kami memang belum 

membuat CD kompilasi rubrik 
Sport Guide pada majalah Men’s Guide. Kami akan 
mempertimbangkan masukan Anda. Namun Anda 
sudah bisa mengunduh Men’s Guide dalam bentuk 
softcopy di website L-Men. Sukses untuk Anda, Qalbi!

Rubrik Penambah Tinggi Badan!
Pada Men’s Guide berikutnya tolong dong 
lampirkan latihan apa saja yang dapat menambah 
tinggi badan, sekalian mematahkan mitos di 
masyarakat yakni fitnes bikin pendek, melainkan 
fitnes bisa nambah tinggi. Thanks. 
(Wilson Lie)

SPEAK UP!

Apa arti tahun baru untuk Anda?

Mars Says:
Arti tahun baru adalah suatu awal dari peningkatan 
hidup untuk lebih baik lagi dari tahun yang 
sebelumnya dalam berbagai hal. (Heri Oto)

Tahun baru adalah bagaimana merevolusikan 
resolusi. Maksudnya, ini bukan saatnya lagi sekedar 
refleksi diri. Tapi bagaimana merealissikan mimpi 
Anda dengan kenyataan. Melalui usaha sungguh-
sungguh. Melalui perubahan-perubahan signifikan. 
Melalui revolusi, bagi saya. (Irwan, Mahasiswa)

Tahun baru bagi saya saatnya memutuskan apakah 
Anda membutuhkan sesuatu yang benar-benar 
“baru” atau sekedar memoleskan yang lama 
menjadi lebih “baru”. 
(Andri, Insiyur Tambang)

Venus Says:
Tahun baru adalah tahun dimana semuanya 
menge-set ulang berbagai impiannnya. Tahun baru 
dapat menjadi awal dari kegemilangan sepanjang 
tahun. (Vina, Sales Manager)

Awal yang tepat akan selalu menentukan akhir 
yang tepat. Jadikan tahun baru Anda menjadi 
momen yang mengawali keberhasilan Anda. 
(Dira, Arsitek)

Tahun baru tidak ada bedanya dengan 
pertengahan tahum maupun akhir tahun. Sama 
saja. Yang penting adalah menjaga pikiran dan 
mentalitas tetap segar tanpa using dimakan waktu. 
(Amel, Editor)

Pertanyaan edisi berikut:
Transformasi atau perubahan besar yang pernah 
Anda lakukan?
Kirimkan jawaban Anda melalui E-mail 
ke mensguide@l-men.com

JAWAB: 
Dear Wilson, 
Kami sebenarnya pernah memuat 
artikel tentang hal ini di edisi-
edisi sebelumnya. Tapi kami akan 
mencoba buat ringkasannya 
untuk Anda sekarang. Bagi pria, 
pertumbuhan umumnya akan 
berhenti pada usia 25 tahun, atau 
setelah masa pubertas. Akan tetapi, 
tidak menutup kemungkinan untuk 
terus berlanjut sampai usia 27–30 
tahun. Hormon pertumbuhan 
(human growth hormone atau 
HGH) sebenarnya masih dapat 
terus membantu pertumbuhan. 
Latihan yang dapat dilakukan untuk 
merangsang pembentukan HGH 
adalah latihan peregangan, cycling, 
dan berenang. 

Fitnes menghambat 
pertumbuhan berat badan 

adalah mitos.  Tidak masalah pada usia berapapun 
seseorang mulai fitnes, selama dilakukan dengan 
benar dan disesuaikan dengan kapasitas tubuh, 
menggunakan beban yang sesuai dengan batas 
kekuatan, dan frekuensi latihan yang tidak terlalu 
membuat lelah. Fitnes justru ikut menjaga kesehatan, 
daya tahan, stamina dan bentuk tubuh. 

Hadiah Langsung dari Men’s 
Guide
Dear Men’s Guide, 
Kapan nih kasih bonus langsung di majalah Men’s 
Guide? (Charlie, Bandung)

JAWAB: 
Kami selalu memberikan special gift untuk Anda 
yang baru bergabung. Untuk bonus merchandise 
di setiap edisinya memang saat ini belum ada, tapi 
akan kami akan menciptakan beberapa program 
menarik sesuai dengan saran Anda. Thanks, Charlie!
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Iklan
HiLo Javacinno



Pada situasi seperti ini, lakukan sendiri 
permainan seperti saat Anda masih hijau 
dulu. Temukan titik-titik yang bisa dijadikan 
referensi baru untuk Anda nikmati saat 
nanti Anda bercinta dengannya. Titik-titik 
eksotis baru yang akan membuat Anda tak 
ingin menyelesaikan puncak gairah hanya 
dengan sekedar self service. Bayangkan 
wajahnya saat melakukannya dengan 
Anda. Pasti akan lebih menyenangkan 
jika dialah yang memainkan Mr.P Anda. 
Semakin ingin segera bertemu dengannya 
bukan?

Perbanyaklah referensi gaya bercinta 
Anda. Ingat-ingat kembali kapan terakhir 
kalinya Anda membuatnya mungkin 
sedikit kecewa dengan gaya Anda yang 
itu-itu aja. Kreatif! Cari variasi baru yang 
membuat gairahnya dapat meledak 
kembali, sehingga mampu membuatnya 
melupakan segala permasalahannya 
dengan Anda. 

Posisi 69 mungkin sudah biasa Anda 
lakukan. Bagaimana jika kali ini Anda 
lebih kreatif membuat posisi baru, 69++ 
misalnya? Lakukan posisi 69 seperti biasa, 
namun kali ini tak perlu beradu pendapat 
untuk menentukan siapa yang akan di 

Love is (not) always beautiful.
Pernah membuat pasangan Anda marah? 
Pertengkaran adalah hal biasa dalam 
kehidupan percintaan. Tetapi masalah 
kecil yang terjadi jika dibiarkan begitu 
saja dapat menyulut hal yang lebih besar. 
Jangan biarkan di tahun baru ini, masih 
ada masalah yang belum terselesaikan.

Sebagai pria, Anda dapat meminta maaf 
terlebih dahulu untuk menunjukkan betapa 
gentle-nya Anda. Meskipun demikian, 
kata-kata maaf terkadang tidak cukup 
untuk membuat hubungan Anda kembali 
membaik. Perlu suatu tindakan untuk 
membuatnya percaya bahwa Anda telah 
benar-benar berubah dan memperbaiki 
diri. Bagaimana jika sesekali Anda 
memberikan hadiah sexy yang lebih 
”panas” saat hubungan Anda sedang 
memanas?

Hubungan yang memanas akan membuat 
Anda tak sempat untuk melakukan 
sesuatu yang istimewa berdua. Tak apa. 
Di saat-saat ini Anda bisa lebih jauh 
mengeksplorasi diri. Anda bisa kembali 
mengingat masa saat belum ada dia. 
Tak ada dia pun, kenikmatan seks tetap 
didapat, meskipun tetap akan terasa tak 
lengkap. 
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atas. Berbaringlah sejajar berhadapan. 
Mainkan seperti biasa. Namun kali ini gunakan 
jari-jari Anda untuk membuat suatu kejutan 
di Ms. V-nya. Dari satu jari, dua jari, bahkan 
tiga jika memungkinkan, mengapa tidak? Atau 
ingin mencoba melakukan anal sex sesekali? 
Boleh-boleh saja. Asalkan Anda juga sudah 
memikirkan berbagai supporting toys. Pasti 
Anda akan semakin tak sabar untuk bertemu 
dengannya.

Bujuk dan rayu belum bisa membuatnya 
memaafkan Anda? Saatnya untuk membuatnya 
masuk dalam perangkap Anda. Datanglah ke 
apartemennya. Saat dia membukakan pintu, 
segeralah untuk memeluknya erat. Sembari 
bisikkan tiga kalimat yang akan mengubah 
dunia. I’m sorry Honey! Bisikkan perlahan 
di telinganya. Buatlah dia tak bisa bergerak 
dalam pelukan sampai dia memaafkan 
Anda. Saat dia sudah tak bisa berkata-kata, 
mungkin itu adalah saatnya beraksi lebih jauh. 
Ketika tubuhnya tak lagi menegang, dan dia 
mulai memberikan sinyal-sinyal maaf, segera 
lancarkan serangan Anda.

Hembuskan napas Anda lebih keras pada 
bagian N-Spot (Neck Spot) miliknya yang 
sensitif. Perlahan, mulai lakukan buzzing kiss, 
ciuman di belakang telinga dengan sedikit 
gigitan pada bagian lehernya. Serangan 
merayap ke arah bibir. Segera kunci bibirnya 
yang masih gemetar karena terkejut dengan 
french kiss yang hebat. 

Ciuman selama beberapa menit bisa jadi 
sudah menghapus amarahnya. Namun jangan 
berhenti begitu saja. Sebelum mood-nya 
berubah, segera lakukan serangan tersebut di 
mana saja. Tak perlu di tempat tidur. Jangan 
lupa untuk mengunci pintu untuk mencegah 
kedatangan tamu-tamu tak diundang. Bimbing 
dia ke titik-titik panas baru yang Anda temukan 
beberapa hari sebelumnya. 

Buatlah dia mengalami multi orgasme hari 
ini. Ketika Anda hampir sampai puncak, 
pause dulu permainan sejenak. Tutup 
matanya dengan dasi dan ikat tangannya. 
Saat dia tak berdaya seperti ini, Anda bisa 
menjelajah lebih lanjut daerah yang selama 
ini belum dia rasakan dan biarkan dia 
menebak-nebak di mana lagi Anda akan 
membuatnya semakin menggila. Semakin 
panas bukan? Peluh yang keluar akan 
semakin membuat seksi dirinya.

Ketika Anda sudah tak sabar untuk 
melakukan penetrasi, cari waktu yang paling 
tepat. Jangan langsung melakukan penetrasi 
Mr.P begitu saja pada Ms.V. Pura-puralah 
masukkan Mr.P ke daerah anal. Sedikit 
sentuhan di daerah ini, akan membuatnya 
semakin terbakar. Apalagi dengan kondisi 
mata masih tertutup. Kemudian mainkan 
irama dengan kecepatan yang semakin 
meningkat. Mulai dari tempo sedang, 
tempo cepat, saling bergantian. Anda bisa 
melakukan doggy style favorit Anda saat 
bagian ini. Menjelang akhir, biarkan dia 
yang memilih tempat di mana Anda boleh 
melakukan ejakulasi. Mungkin dia ingin 
Anda melakukannya di belahan dadanya 
yang seksi atau pada wajahnya? Serahkan 
semua pada ahlinya.

Pada bagian akhir, katakan betapa cintanya 
Anda padanya dan berjanjilah untuk 
selalu membuat yang terbaik untuknya. 
Perbedaan pendapat hingga mengakibatkan 
pertengkaran terkadang memang perlu 
sesekali dialami dalam suatu kehidupan 
percintaan. Justru perbedaan ini yang akan 
mempermanis hubungan Anda. Anda dapat 
semakin mengetahui sisi positif dan negatif 
masing-masing. Semoga di tahun yang baru 
ini, kehidupan percintaan Anda semakin 
istimewa. (hrw)

do
k.

is
to

ck
ph

ot
o.

co
m
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Rini. Usia muda dan tubuhnya yang mungil tidak menjadi ’pembatas’ untuk dirinya 
menjadi wanita dewasa dan mandiri. Auranya terlihat nyata dan seksi 

di mata kami. Penyanyi muda ini tidak hanya sekali merasa ingin mundur dalam 
perjalanan karirnya. Namun dorongan kuat untuk maju dari orang-orang tersayang 

ternyata lebih kuat dari keputusasaan. Simak obrolan kami dengan Rini tentang 
karir and her’ up and down moments

Rini The Tough Idol

Kalau boleh tahu, apa yang 
membuat Rini terjun ke dunia tarik 
suara? Waktu itu Rini masih muda 
sekali, 17 tahun kan?
Ya, waktu aku ikut Idol, aku malah 
baru umur 16 tahun dan tidak lama 
kemudian aku beranjak ke umur 17 
dan memenangkan Indonesian Idol. 
Sebenarnya aku cuma iseng ikut 
kontes itu. Keluarga aku mendorong 
aku sekali untuk ikut, dan waktu aku 
nonton acaranya di televisi, aku jadi 
membayangkan bagaimana kalau aku 
yang ada di panggung itu. Pasti akan 
keren banget. Aku kan enggak pernah 
show di atas panggung sebelumnya.

Wow, jadi perjalanan karir Rini 
dimulai hanya karena iseng, 
apa Rini tidak takut gagal dalam 
memulai suatu yang baru?
Wah, pada hari audisi pertama di 
Medan, aku pulang sia-sia gara-
gara bajuku kena air got! Aku sudah 
mengantri dari pagi sekali, dan 
ketika pintu masuk audisi nya dibuka, 
peserta berdesakkan masuk. Di 
samping aku ada orang yang tasnya 
jatuh karena terburu-buru dan malah 
dilempar begitu saja ke got. Akibatnya                    

malah aku yang kena air got! 
Aku kesel sekali! Bisa dibayangkan 
keselnya. Sekalinya sudah niat 
untuk ikut setelah dibujuk, eh malah 
mendapat kejadian yang tidak 
mengenakkan seperti itu. Saat itu aku 
langsung pulang dengan kecewa. Down 
banget. Sempat berpikir untuk mundur 
dan tidak akan ikut. Walau begitu, 
keluarga mendorong aku untuk tetap 
ikut audisi dan tidak menyerah. 
Aku bersyukur tidak stop sebelum 
mencoba. Kalau saat itu aku benar 
berhenti hanya karena emosi, aku 
mungkin tidak akan seperti sekarang.

Bagaimana kalau seandainya Rini 
bukanlah seorang juara?
Sejujurnya, saat berada di saat-saat 
penentuan, aku tidak punya keinginan 
untuk menang. Banyak tekanan yang 
membuat aku gentar dan pasrah. 
Aku sempat berpikir lebih baik tidak 
menang saja. Bebannya begitu besar 
dan banyak omongan tidak enak 
tentangku. Dan lagi-lagi, orangtua 
yang mengingatkan aku untuk tetap 
semangat dan percaya diri dan terbukti 
doa dan bimbingan mereka membuat 
Rini sukses. Tapi kalaupun saat itu Rini 

gagal, aku tetap bersyukur dan belajar 
untuk ikhlas. Semua kegagalan pasti 
ada pelajaran yang bisa diambil.

Bagaimana Rini memandang 
orang yang mencari self-excused 
bila mengalami kegagalan dalam 
hidupnya?
Bagi aku, orang seperti itu adalah orang 
yang tidak bisa menerima kegagalan. 
Kalau sudah begitu, coba berpikir positif 
saja, karena sukses dan gagal itu ada 
di tangan kita sendiri. Kegagalan itu 
kan tidak terus menerus, suatu saat 
pasti akan mencapai kesuksesan! Faktor 
kegagalan itu ada dua, karena tidak 
tepat, dan faktor lain misalnya bukan 
rejeki. Ambil contoh dalam sebuah 
kompetisi, bila dia gagal, berarti itu 
bukanlah waktu yang tepat untuknya 
atau memang bukan rejekinya disana. 
Yang penting, kita harus asah diri kita 
terus. Eksplor terus. Jadi kita akan siap, 
begitu kesempatan datang. 

Kelihatannya Rini selalu berhasil 
bangkit dari kegagalan. So, what is 
your biggest failure?
Hm, rasanya sampai saat ini aku 
belum merasakan kegagalan yang 

berat banget sih. Bagi Rini, kegagalan 
terberat akan Rini alami kalau Rini tidak 
bisa mempertahankan profesi aku, 
dan tidak bisa membahagiakan orang 
tua. Sampai saat ini, aku masih bisa 
melakukan keduanya. Aku berusaha 
tetap mempertahankan profesi aku, dan 
masih bisa membahagiakan orang tua.

Apa wujud dari seorang Rini yang 
mempertahankan profesinya? 
Nah kalau soal mempertahankan 
profesi, aku baru saja mengeluarkan 
single terbaru judulnya ”Overprotective” 
pada Agustus lalu. Single ini adalah 
hasil kolaborasi dengan Ade dan Jojo 
Domino.

Sungguh menyenangkan berbincang 
dengan seorang sosok wanita muda 
yang mandiri dan mau terus bangkit. 
Keputusasaan memang menjadi musuh 
kesuksesan. Hebatnya, pemilik nama 
panjang Rini Wulandari ini mampu 
mengubah keputusasaan menjadi 
sebuah titik untuk melompat ke tempat 
yang lebih baik. Tempat yang membuat 
orang-orang di sekelilingnya ikut 
bahagia, seperti yang ia harapkan.

lokasi: Kediaman Pribadi
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Tahun baru, semangat baru. Ya, semangat 
dan motivasi adalah bahan bakar Anda 
untuk meraih mimpi, termasuk mendapatkan 
atau mempertahankan penampilan 
sempurna melalui guratan six-pack di perut 
Anda. Semangat tinggi adalah keharusan 
dalam program latihan Anda. Tapi, hati-hati! 
Semangat berlebih  bisa menghancurkan, 
terutama jika Anda melupakan satu poin 
penting dalam melatih otot-otot Anda: 
Istirahat (rest). 

MENGAPA HARUS ISTIRAHAT?
Latihan yang keras akan mempercepat 
metabolisme tubuh Anda, melelahkan otot, 
meningkatkan suhu tubuh, dan tentu saja 
akan berpengaruh terhadap kinerja organ-
organ tubuh Anda. Benar, tekanan yang 
terjadi selama latihan, berefek baik untuk 
meningkatkan pembentukan otot. Namun, 
jika Anda tidak mengizinkan otot untuk 
melalui proses pemulihan secara benar, 
justru akan menyebabkan cidera, penurunan 
kekuatan otot, dan kelelahan. Latihan yang 
Anda lakukan sebenarnya “menantang” 
otot-otot tubuh untuk bekerja lebih keras dan 
terkadang justru “merusak” otot. 

Program latihan Anda akan menjadi sia-sia 
jika Anda tidak memberikan waktu bagi 
otot untuk beristirahat (rest) dan proses 
pemulihan (recovery). Tanpa adanya rest dan 
recovery yang benar, akan sulit bagi tubuh 
untuk melakukan proses regenerasi otot yang 
baru. Rest, recovery, dan regeneration 
adalah prinsip yang harus Anda ingat dalam 
mengoptimalkan program latihan yang Anda 
lakukan. 

Ada beberapa strategi yang mudah untuk 
Anda lakukan untuk membantu proses 
pemulihan otot Anda. 

1. Hydration (konsumsi cairan)
Pastikan bahwa kebutuhan cairan tubuh 
tetap selalu terjaga baik sebelum, saat, dan 

setelah latihan dilakukan. Cara yang mudah 
dan sederhana adalah dengan “toilet test” 
yaitu dengan memantau warna urin Anda 
secara berkala. Jika warna urin cukup jernih 
atau hanya sedikit berubah warna maka 
kebutuhan cairan Anda sudah baik (well 
hydrated). Dehidrasi terjadi jika warna urine 
Anda sangat pekat dan berbau. Anda harus 
tetap menjaga kebutuhan cairan tubuh Anda 
karena jika terjadi 2% penurunan berat 
badan karena dehidrasi akan menyebabkan 
penurunan kemampuan Anda sekitar 10% 
(atau bahkan lebih). So, sudah cukupkah 
kebutuhan cairan Anda selama latihan?

2. Diet
Nutrisi yang tepat akan membantu Anda 
dalam mempercepat proses recovery dan 
pembentukan otot. Konsumsi menu tinggi 
protein untuk “memperbaiki” otot Anda, 
contohnya dengan susu kaya protein.  
Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan 
cadangan glikogen dalam otot, Anda harus 
tetap mengonsumsi karbohidrat kompleks 
seperti roti gandum, pasta, nasi merah, dan 
sebagainya selama Anda berlatih. Program 
latihan Anda, baik ringan maupun berat, 
pasti akan memengaruhi cadangan glikogen 
otot Anda. Jika cadangan glikogen Anda 
secara drastis berkurang, Anda akan berisiko 
untuk mengurangi frekuensi latihan Anda.

3. Atasi Kelelahan otot
Otot Anda secara umum terbagi menjadi 
2 bagian besar dan masing-masing 
bertanggung jawab untuk melakukan 
kegiatan tubuh yang berbeda pula. Ketika 
otot-otot besar Anda kelelahan (fatigue) 
umumnya akan terasa nyeri dan lebih berat. 
Kelelahan pada otot yang lebih kecil terlihat 
dari menurunnya kecepatan, kesalahan 
teknik, dan gerakan keseluruhan tubuh yang 
lebih lambat. Tips: bersepedalah atau berlari 
setelah selesai latihan beban. Yang perlu 
diingat, intensitas harus dijaga rendah (60-
65%) dan waktu nya harus relatif lebih 

TAKE A 
REST FOR 
THE BEST!

Latihan terus tanpa istirahat untuk raih tubuh 
ideal idaman Anda. Benarkah?
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singkat. Active recovery akan membantu 
peredaran darah ke otot-otot Anda dan 
membantu proses regenerasi otot Anda. 
Selain itu, pemanasan (stretching) dapat 
juga dilakukan setelah selesai bersepeda 
atau berlari.

Sebaiknya, Anda tidak melakukan deep 
massage (pijat yang terlalu kuat) baik 
setelah ataupun sehari sesudah melakukan 
latihan yang berat. Otot Anda yang 
sedang melakukan proses recovery akan 
terganggu prosesnya karena dipijat terlalu 
kuat. Tekanan yang diberikan sebaiknya 
ringan-ringan saja dengan tujuan untuk 
membantu menurunkan ketegangan otot 
dan membantu peredaran darah dalam 
tubuh. 

Neurological dan 
Physicological Fatigue
Seringkali program latihan yang tidak 
tepat dan terlalu keras, akan membuat 

    Takut Berlatih  
          Sehabis Sakit?

Sakit jangka pendek akan 
menyebabkan stress pada tubuh 

dan mungkin membuat Anda harus 
beristirahat selama seminggu penuh. 

Anda dapat kembali ke kondisi 
Anda yang sempurna karena selama 

beristirahat, tubuh Anda akan 
membuat sistem penangkal sakit Anda.

Jadi jangan takut untuk memulai 
latihan kembali, saat Anda sudah 

sembuh. Hal yang terpenting adalah: 
Anda sudah benar-benar beristirahat 

saat sakit dan kembali latihan saat 
Anda benar-benar sudah sembuh. 

kita merasa frustrasi, terlebih jika hasilnya 
belum memuaskan. Banyak orang 
yang akhirnya tidak lagi bersemangat 
dan berhenti berlatih karena merasa 
yang dilakukannya sia-sia. Anda tidak 
merasakan lagi gairah untuk berlatih! 
Anda akan merasa kehilangan semangat 
dan jenuh karena gejala kelelahan mental 
(mental fatigue)

Gejala inilah yang disebut neurological 
fatigue. Hal ini terjadi karena otak Anda 
ternyata sudah tidak memberikan respon 
sebagaimana harusnya terhadap latihan 
yang Anda lakukan. Anda berusaha 
terlalu keras dan terlalu fokus terhadap 
suatu gerakan latihan atau teknik tertentu, 
terlalu lama latihan di gym, atau saat 
Anda sudah melakukan latihan melebihi 
kapasitas maksimal Anda. Ubah program 
latihan Anda! Cari program latihan yang 
bervariasi dan sesuai untuk kondisi tubuh 
Anda.  Jangan lupa tambahkan pola 
istirahat yang cukup! 

Sementara, kelelahan psikologis 
(physicological fatigue) timbul karena 
kombinasi tekanan tekanan kehidupan 
Anda secara umum, seperti pekerjaan, 
relationship, dan gaya hidup. Dan efeknya 
bisa menjadi berkali lipat, jika Anda juga 
melakukan latihan terlalu berlebihan, 
tanpa istirahat. Anda boleh saja sibuk 
bekerja dan berolahraga, keseimbangan 
hidup juga perlu, sehingga Anda bisa 
mencapai performa dan hasil latihan yang 
maksimal.  

So, Ternyata istirahat itu sangat penting! 
Anda memiliki semangat untuk latihan! 
Tapi ingat, bahwa Anda juga harus 
beristirahat untuk tetap menjaga semangat 
meraih tubuh ideal tersebut tetap ada, 
bukan malah menjadi  menguap tak 
berbekas karena overtrain. Jadi, sudahkah 
Anda menambah pola istirahat yang tepat 
pada program latihan Anda?.

13
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Penampilan yang sempurna berarti menjaga penampilan 
dari ujung kepala sampai ujung kaki. Betul, ujung kaki! 
Inilah 8 rahasia yang perlu Anda ketahui:

1. Kaus kaki untuk olahraga: kaus kaki berwarna putih. 
     It’s always the best!

2. Kaus kaki untuk tampil formal: kaus kaki 
berbahan tipis, untuk menghindarkan sepatu Anda 
terlihat menggembung.

3. Kaus kaki untuk tampil matching: kaus kaki yang warnanya senada dengan warna 
     celana, bukan warna sepatu Anda.

4. Kaus kaki untuk tampil modern: jangan pernah menggulung kaus kaki Anda. 
     Selain tidak rapi, Anda juga berpotensi terlihat oldies.

5. Kaus kaki untuk tampil optimal: lengkapi koleksi  
   kaus kaki Anda secara berkala, buang saja kaus 
  kaki yang sudah berlubang!

6. Kaus kaki untuk di rumah: kaus kaki imut 
       dan warna-warni paling cocok untuk konsumsi 

   di rumah, dan hanya untuk di rumah! Jangan nekad 
menggunakannya untuk 

bepergian kalau 
Anda masih ingin 
menjaga karisma.

7. Kaus kaki 
untuk bercelana 
pendek: Lebih 
baik hindari 
mengenakan 

kaus kaki. Bila 
terpaksa, ankle 

socks adalah solusi 
terbaik.

8. Kaus kaki untuk pasangan Anda: Gentlemen, 
no socks in bed, please! Anda bahkan harus 
berusaha supaya dia tidak mengenakan apa-apa!

SOcks for perfection

Sebagian dari kita mungkin akan mencari jalan pintas untuk membentuk 
badan tanpa menghabiskan banyak waktu di gym. Hal ini yang sering 
dimanfaatkan oleh para produsen alat-alat olahraga untuk membuat 
Anda membeli lebih dari yang Anda butuhkan. Men’s Guide akan 
membantu Anda dalam mengambil keputusan yang tepat.

TRUE! 
Menggunakan beban di pergelangan kaki setiap hari membantu 
membakar kalori dan membentuk otot lebih banyak. Sebaliknya, 
menggunakan beban di pergelangan tangan tidak terlalu efektif. Why? 
Coba bandingkan, kerja tangan Anda tidak seberat kaki Anda bukan?

FALSE!
Tak perlu bingung memilih sepatu dengan bentuk khusus untuk membantu 
mengencangkan kaki, memperkuat punggung, atau bahkan menurunkan 
berat badan. Lebih penting untuk melakukan olahraga secara rutin, 
terlepas dari jenis sepatu Anda.

TRUE!
Baju dalam dengan pemberat dapat membantu menurunkan berat badan 
dan meningkatkan kebugaran Anda. Beban ekstra yang Anda bawa 
membutuhkan tenaga dan kerja yang lebih besar, sehingga kalori yang 
Anda bakar pun lebih banyak.

Jalan Pintas,
          Belum Tentu Tuntas
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Sebagian besar dari kita mengidentikkan 
sauna dengan latihan di gym. Saat 
ini juga sudah mulai banyak orang 
yang berolahraga di gym, kemudian 
mengombinasikan dengan sauna di 
akhir sesi. Tidak lengkap rasanya kalau 
setelah berlelah-lelah melakukan latihan 
kardiovaskular dan angkat beban, tidak 
dilanjutkan kemudian dengan sauna. Tak 
jarang, Anda harus menunggu sampai 
ruang sauna sedikit lengang. Anda juga 
mungkin termasuk salah satu pelanggan 
setia sauna setelah berolahraga. Sauna 
memberikan efek relaksasi pada otot setelah 
dipergunakan saat olahraga. Apakah sauna 
hanya memberikan efek relaksasi? Apakah 
benar sauna membantu kita menurunkan 
berat badan? Apa sebenarnya manfaat dari 
sauna itu sendiri?

HEAT IT UP!
Pada umumnya, sauna dilakukan untuk 
memberikan relaksasi pada otot setelah 
bekerja keras saat olahraga. Pada saat 
berolahraga, suhu tubuh meningkat 
sehingga menyebabkan ketidakseimbangan 
cairan dan elektrolit dalam tubuh. 
Semakin tinggi aktivitas olahraga yang 
dilakukan maka semakin tinggi pula suhu 
di dalam tubuh. Peningkatan suhu tubuh 
ini diatur keseimbangannya dengan cara 
mengeluarkan keringat. Selain itu, olahraga 
juga akan memengaruhi kontraksi otot, 
peningkatan aliran dan volume darah, serta 
peningkatan transportasi oksigen seperti 
yang dijabarkan di American Journal of 
Clinical Nutrition (2000). Tidak heran, kalau 
setelah berolahraga tubuh akan terasa 
lelah dan otot terasa tegang. Salah satu 
cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi 
keadaan ini adalah melakukan sesi sauna!

TENTANG SAUNA
Berdasarkan penelitian dari Journal of 
Circumpolar Health (2006), sauna terdiri 
dari udara kering dan suhu yang tinggi, 

dengan suhu berkisar antara 70o-100oC, 
suhu optimal sekitar 80-90°C, serta 
kelembaban relatif sekitar 10-20%. Sauna 
yang baik memiliki ventilasi yang efisien 
untuk memudahkan pertukaran udara. 
Ritual yang umum dilakukan terdiri dari 
beberapa kali (masing-masing 5-20 menit) 
berada di sauna, diselingi dengan periode 
cooling-off (biasanya dengan berendam, 
shower, atau berada di dalam ruangan 
dengan suhu normal), serta diikuti dengan 
konsumsi cairan. 

Penelitian yang ditulis pada Medical 
Rehabilitation (2007), mengungkapkan 
bahwa selama berada di dalam sauna, 

RELAKSASI 
       OTOT 
DENGAN    
 SAUNA

Nikmat dan manfaatnya bisa membuat Anda 
ketagihan!

Sauna merupakan sebuah tradisi 
di negara Finlandia, yang seiring 
berjalannya waktu menjadi dikenal 
dan populer di seluruh dunia. 
Di Finlandia, sauna memainkan 
peran yang penting dalam 
bersosialisasi. Acara keluarga dan 
pertemuan bisnis bahkan terjadi 
di sauna. Sebagian besar dari 
mereka juga berperilaku seperti 
sedang berada dalam gereja, 
seperti sebuah kegiatan 
spiritual.
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