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Lugar de mulher é... No topo das
montanhas
Maximo Kausch dá dicas para o "sexo frágil" se dar bem em expedições

Por Maximo Kausch

Mulheres não sofrem apenas quando ouvem coisas ao passar na frente de uma construção.
Guio clientes em expedições o ano todo e noto um grande boom de mulheres que estão
indo para a montanha. Também não posso deixar de notar as dificuldades que elas passam
em altitudes. Mesmo se tratando de um ogro como eu, tenho várias recomendações para
vocês que querem enfrentar grandes montanhas e deixar os homens em casa jogando
Xbox.

Antes de assustá-los com as adversidades que vão enfrentar lá em cima, tenho que falar
um pouco sobre as vantagens em ser mulher! Sim, isso mesmo. Guio há tempo suficiente
para notar que, quando se trata de iniciantes, mulheres têm mais facilidade para ficar
completamente indiferente diante do perigo. Existe uma certa resistência, porém, acho as
mulheres muito mais duronas do que os homens na hora de lidar com o caos. 
 

NAS ALTURAS: Uma das clientes de Maximo durante escalada no Huayna Potosí, na
Bolívia (Foto: Paula Kapp)
 
Sem querer generalizar -- mas já generalizando -- mulheres, por outro lado, são muito
mais resolvidas do que homens na hora de explicar para elas mesmas porque estão na
montanha. Homens, no geral, sempre têm algo para provar e sempre vão à montanha
com uma pequena missão. Ir para a montanha com o compromisso de provar que você
consegue chegar ao cume é na verdade algo totalmente negativo e, provavelmente, fará
com que você desista. Neste caso, as mulheres levam novamente vantagem.
 
Agora que capturei a sua atenção falando da parte boa, é hora da parte chata. A primeira
dificuldade que a mulher vai ter em lugares extremamente frios vai ser urinar.
Certamente! Homens são dotados de um equipamento que permite a pontaria -- mas
acredite, quando se faz muito frio, as coisas não são muito diferentes. A dificuldade na
pontaria infelizmente obriga que a mulher saia da barraca e se exponha ao frio extremo.
Tenho dezenas de anedotas de clientes que tiveram que passar por muitas dificuldades
para deixar a neve amarela.   
 

SELFIE: Clientes de Maximo são só sorrisos durante escalada (Foto: Paula Kapp)
 
Neste ano, finalmente acabei com esse problema e consegui um pequeno "funil" que dou
de brinde às minhas clientes que, assim, não passam mais por esse sofrimento todo. O
“funil feminino” consiste em um acessório plástico que é ergonômico e reutilizável. Ele
permite que elas urinem de pé! Desse modo, todo mundo agora pode usar garrafas, e não é
mais preciso sair da barraca.
 
Outro obstáculo surge no período menstrual. Grandes mudanças de rotina, como alteração
da dieta, excesso de exercícios ou stress psicológico, podem afetar o ciclo menstrual.
Como o alpinismo envolve todas essas variáveis, você, mulher, certamente terá algum
tipo de atraso ou adianto no período. Há aquelas que reclamam de grandes mudanças na
intensidade do período, e têm mais sangramento ou mais dor quando estão na alta
altitude. Contudo, isso parece estar mais ligado ao esforço e a mudança de rotina do que
propriamente à altitude.
 

DESAFIO: As clientes aprendem a escalar no gelo (Foto: Paula Kapp)
 
Para grandes expedições em grandes altitudes, recomendo e apoio o uso de
anticoncepcionais. Isso para evitar o período e passar menos perrengues dos que os
naturalmente exigidos pela altitude. Porém, seja por motivos éticos ou por receio à
mudanças na fertilidade, existe uma grande resitência aos anticoncepcionais. Seja como
for, já vi dezenas de mulheres corajosas desistirem de um cume por estarem naqueles
dias.
 
Portanto parem de "mi-mi-mi". Vocês só precisam de um funil e algumas pílulas
anticoncepcionais para deixar os homens em casa!
 
Maximo Kausch é alpinista e guia de montanha. Nascido na Argentina, mas criado no
Brasil, já escalou montanhas míticas, como o Cho Oyu (8.201metros, no Tibete), o Ama
Dablam (6.815 metros, no Nepal), o Lhotse (8.516 metros, no Nepal) e o Gasherbrum II
(8.035 metros, no Paquistão). É um dos criadores do site Alta Montanha
(altamontanha.com) e da agência Gente de Montanha (gentedemontanha.com). Também
colabora ocasionalmente com o site e a revista Go Outside.

TAGS: ESCALADA, MAXIMO KAUSCH, MULHERES,

Comentários

Publicidade

Loja Columbia Sportswear
Jaquetas, Fleeces, Blusas e Calças.
Frete Grátis e 6x s/ juros!

Vídeos

Patagônia, mon amour
As belezas do lugar mais lindo do mundo em um

incrível time-lapse

Publicidade

Fotos 

Hospedagem aérea
Que tal dormir em cápsulas espaciais acima do vale

de Cusco?

Instagram 

Publicidade

SOBRE A GO OUTSIDE ASSINE ANÚNCIE FALE CONOSCO REVISTA AVULSA QUEM SOMOS

http://gooutside.com.br/home
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B6nmdAeHKVaLCHIPZfLvMpUjPiqamCAAAABABIOeGsiU4AFjvj4bqtwFgzZjmgJgDsgEQZ29vdXRzaWRlLmNvbS5icroBCWdmcF9pbWFnZcgBA9oBRWh0dHA6Ly9nb291dHNpZGUuY29tLmJyLzM3MjMtLWx1Z2FyLWRlLW11bGhlci1lLW5vLXRvcG8tZGFzLW1vbnRhbmhhc6kCZwixcftRkz7AAgLgAgDqAhIvOTA1Mzg0NTUvU3VwZXJfR2_4AoLSHoADAZADnASYA5wEqAMByAOZBOAEAZAGAaAGFNgHAQ&num=0&cid=5GiHMg&sig=AOD64_0I1zKN_zH6u2m7BuFDXkFTrkttrA&client=ca-pub-3458214063404502&adurl=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DIykxgZ8FyFk%26feature%3Dyoutu.be
http://gooutside.com.br/noticias
http://gooutside.com.br/treinamento
http://gooutside.com.br/equipamentos
http://gooutside.com.br/guia
http://gooutside.com.br/viagem
http://gooutside.com.br/fotos
http://gooutside.com.br/videos
http://gooutside.com.br/4167
http://gooutside.com.br/3723--lugar-de-mulher-e-no-topo-das-montanhas#
https://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fgooutside.com.br%2F3723--lugar-de-mulher-e-no-topo-das-montanhas&title=Go%20Outside.com.br%20-%20Revista%20Go%20Outside%20%3A%20A%20maior%20revista%20de%20esportes%20ao%20ar%20livre%20e%20comportamento%20ativo%20do%20planeta.&description=
http://gooutside.com.br/
http://gooutside.com.br/
http://gooutside.com.br/
http://gooutside.com.br/
http://gooutside.com.br/4165-sem-amarras
http://gooutside.com.br/tag.php?tag=ESCALADA
http://gooutside.com.br/tag.php?tag=FREE%20SOLO
http://gooutside.com.br/tag.php?tag=LUCAS%20JAH
http://gooutside.com.br/4165-sem-amarras
http://gooutside.com.br/4162-highline-freesolo-no-yosemite
http://gooutside.com.br/tag.php?tag=CAIO%20AFETO
http://gooutside.com.br/tag.php?tag=FREESOLO
http://gooutside.com.br/tag.php?tag=HIGHLINE
http://gooutside.com.br/4162-highline-freesolo-no-yosemite
http://gooutside.com.br/4161-remo-pelo-meio-ambiente
http://gooutside.com.br/tag.php?tag=CAIAQUE
http://gooutside.com.br/tag.php?tag=CAIAQUE%20EXTREMO
http://gooutside.com.br/tag.php?tag=PEDRO%20OLIVA
http://gooutside.com.br/4161-remo-pelo-meio-ambiente
http://gooutside.com.br/4158-pacifico-no-braco
http://gooutside.com.br/tag.php?tag=BEN%20LECOMTE
http://gooutside.com.br/tag.php?tag=BENO%CET%20LECOMTE
http://gooutside.com.br/tag.php?tag=NADO
http://gooutside.com.br/4158-pacifico-no-braco
http://gooutside.com.br/tag.php?tag=ESCALADA
http://gooutside.com.br/tag.php?tag=MAXIMO%20KAUSCH
http://gooutside.com.br/tag.php?tag=MULHERES
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CZDnrAeHKVaj9HILGfICWtYACicb6jwbxl_SSdO_P9P0IEAEg54ayJWDNmOaAmAOgAd_k0eQDyAEBqQIMK3KYalCTPuACAKgDAcgDmwSqBMUBT9ByDNRXsU99laMM0QRhp6So_FTQwL-8Em7Zi21BT9w-W-8nSK4uHUhuZM3dT5Ghfhh6CNKrQORgeKvuOHj8UIO48artX4WvYrnaAJjiqrVs3Nt1lAtkop5VoseJf6LijCD-CxE2SQJ3lThXcIZKIYNDBy0I0Yqb4dTBo9jGAKBSjAG49zF4juAjpDdzd4Qy4yAfj0_TD8f4JPu7R7t5_BFzE4S10nSZuNARNWzD5-OFKcataSopVSJhrb7lOuGv5M8pYizgBAGAB4mbrhuoB6a-G9gHAQ&num=1&sig=AOD64_1ogWhAy6vvkRfC5-15BFmrAID63A&client=ca-pub-3458214063404502&adurl=http://www.lojacolumbia.com.br
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CZDnrAeHKVaj9HILGfICWtYACicb6jwbxl_SSdO_P9P0IEAEg54ayJWDNmOaAmAOgAd_k0eQDyAEBqQIMK3KYalCTPuACAKgDAcgDmwSqBMUBT9ByDNRXsU99laMM0QRhp6So_FTQwL-8Em7Zi21BT9w-W-8nSK4uHUhuZM3dT5Ghfhh6CNKrQORgeKvuOHj8UIO48artX4WvYrnaAJjiqrVs3Nt1lAtkop5VoseJf6LijCD-CxE2SQJ3lThXcIZKIYNDBy0I0Yqb4dTBo9jGAKBSjAG49zF4juAjpDdzd4Qy4yAfj0_TD8f4JPu7R7t5_BFzE4S10nSZuNARNWzD5-OFKcataSopVSJhrb7lOuGv5M8pYizgBAGAB4mbrhuoB6a-G9gHAQ&num=1&sig=AOD64_1ogWhAy6vvkRfC5-15BFmrAID63A&client=ca-pub-3458214063404502&adurl=http://www.lojacolumbia.com.br
http://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss2DWyM-JduX8JFWZBnuFrQMAQzeZ2ihyqKJqvCVOurwxSZHv-0ZvLhewE2oGnD_HPTCnQECH96RDLNahqtteIUunnkWwuCdhl5Jyg9FGKJE3RWq4tc4Gzo05y2QMNXYGB7JnSzeg&sig=Cg0ArKJSzBTo9LkX8bqa&adurl=http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%3Fsa%3DL%26ai%3DCc4XIAeHKVcb8HNDcfLfmvNABrZif4AaNrIPfjgHAjbcBEAEgAGDNmOaAmAOCARdjYS1wdWItMzQ1ODIxNDA2MzQwNDUwMsgBCeACAKgDAZgEAKoEzgFP0G_ZEWzyAdpQF0emqhWNqUJSlJrKcM8HaHf2Q1-boAJ_Qe1LciJegA0NntKekGP5-NXYqeNn81QUcGtYDlPO9oRJDPKULh8OHGG-Uk2vF8cHg-bMRty13jWUKeK6GlZmTNlxN70VYqIkG5UYDLyRjukXvYJzPy54YV1NGAtlumr4wcrFn39be2alt0pWQLs3oHI8WLV5NkTAObXrfPB2XjeEiwoLF07m9BY__55Dno3Io0K15I3OF-HlNCePebA0woMEuIgf5dbIqgEVQuAEAYAG6snb3MKQy9GnAaAGIdgHAA%26num%3D1%26sig%3DAOD64_1s_uNfMzwJFyXhxS8l3TY1vV4JVw%26client%3Dca-pub-3458214063404502%26adurl%3Dhttp://www.decathlon.com.br/barigui%253Fxtor%253DCS1-307%255BDBM%255D-%255BLojasFisicasDisplay%255D%2526xts%253D538624%2526utm_source%253DDBM-prospeccao%2526utm_medium%253DRTB%2526utm_campaign%253DDecathlon_LojasFisicas_300x250_Prospeccao_Saude_Lojas_Barigui__Geral_v03
http://websta.me/p/1049503298464887930_249636644
http://websta.me/p/1049290808632128561_249636644
http://websta.me/p/1049136784435950768_249636644
http://websta.me/p/1048686206220088509_249636644
http://websta.me/p/1048154652804756583_249636644
http://websta.me/p/1047239942320272928_249636644
http://websta.me/p/1046388893954978894_249636644
http://websta.me/p/1045644482581215066_249636644
http://websta.me/p/1045023247077849016_249636644
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B3G-hAeHKVaHCHIPZfLvMpUjfvpWkCAAAABABIOeGsiU4AFiP--W_ugFgzZjmgJgDsgEQZ29vdXRzaWRlLmNvbS5icroBCjMwMHgyNTBfYXPIAQLaAUVodHRwOi8vZ29vdXRzaWRlLmNvbS5ici8zNzIzLS1sdWdhci1kZS1tdWxoZXItZS1uby10b3BvLWRhcy1tb250YW5oYXOpAmcIsXH7UZM-wAIC4AIA6gIULzkwNTM4NDU1L0Jhbm5lckdPZmL4AoLSHoADAZADnASYA5wEqAMByAOZBOAEAZAGAaAGFNgHAQ&num=0&cid=5GiBSg&sig=AOD64_2L-dF1N7JaiQJv_bMJHi0tigEbTQ&client=ca-pub-3458214063404502&adurl=http://oisupersurf.com.br
http://gooutside.com.br/4163
http://gooutside.com.br/4117
http://gooutside.com.br/4117
http://gooutside.com.br/4163
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvw7UYSWNoyHqkwInYIl5N3mPXIb926ZJUYpETMOuFjTwL1lwQPVLgOyxkmwaj4J1YBEwKBMmoiy-CgGouoE0zBgJ0ujriABxN55vXLtrSZ42vysr1SOidQLT0Gu9HnqOAq77dJcw&sig=Cg0ArKJSzB2Vsl2J0Z2J&adurl=http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%3Fsa%3DL%26ai%3DC58kTAeHKVeXVA9XXfLW4geACrZif4AaNrIPfjgHAjbcBEAEgAGDNmOaAmAOCARdjYS1wdWItMzQ1ODIxNDA2MzQwNDUwMsgBCagDAZgEAKoEqgFP0M8xf90gviqsD0I8hDTliStyYhiiTKSy4n6TirlpFw-lDTWgy1O5fNLMsdIBHF9IvVzsl77WdKt5cVVVwi_UWTYb31OMuvLVd6WzUHmqyqR_jTrPjcJY-pvUHWh8T0kXAcMQA79Z9JXfqZgCMvRLtZcL8usrkWSepw3p12yKFOOqRMTMUkE8XXjzdu-6c1HXXLhx7XUiIhGM9MGThdkeKubRPbHRtIGEPIAGxIKyuevFnqR4oAYh2AcA%26num%3D1%26sig%3DAOD64_36qisALhl7CLkUT-BzRSChXsrOoA%26client%3Dca-pub-3458214063404502%26adurl%3Dhttp://www.decathlon.com.br/barigui%253Fxtor%253DCS1-307%255BDBM%255D-%255BLojasFisicasDisplay%255D%2526xts%253D538624%2526utm_source%253DDBM-prospeccao%2526utm_medium%253DRTB%2526utm_campaign%253DDecathlon_LojasFisicas_300x250_Prospeccao_Saude_Lojas_Barigui__Geral_v03
http://gooutside.com.br/sobre
https://www.assine3.com.br/revista/go-outside
http://rockymountain.com.br/
http://gooutside.com.br/contato
http://www.shopping3.com.br/
http://gooutside.com.br/expediente

