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Rozc|ąEa"e, siady
i prosta sywetka
Piotr olbryc,, Mam 4z1atą i ną -
dalintensywnieuprawiamkilka
dyscyplin sportowych, ale ze
w z gl ę du n a kt op oty z kr ę g o sfu -
p emlel<arz zalecił mi j o g ę. W j aki
sp o sób j o g a mi p omoże 7,'

Często namoje zajęciatrafi ają
bardzo wyspoft owani panowie
o pięknej muskulaturze i z prob-
lemamizkręgosfupem.

Nie wiem, na czympolegają
Twoje dolegliwości
kręgosłupowe (powinieneś je
opisać nauczycielowi jogi'
do którego trafisz), ale naiczęś-
ciej w takiei sytuacii trzeba się
przyjrzeć dwóm sprawom - ela-
styczności tkanekipostawie' Na-
wet najbardziej sprawne fizycz-
nie osoby, anajczęściej panowie
na co dzień odwiedzający siłow-
nię, zapominają o tym, że
stretching (rozciąganie) jestniez-
bywalnym elementem treningu.
Brak pełnych zakresów ruchu
w stawach i poprzykurczane
mięśnie to krótka droga do dole-
gliwościbólowych.

)eśli Two|e problemy dotyczą
górnego odcinka kręgosłupa
piersiowego, to po wyeliminowa-
niu przyczynbólu wpostaci me-
chanicznych uszkodzeń fiak np.
dyskopatia), zaięłabym się po-
większaniem zakresu ruchu
w stawach barkowych i rozciąg-
nięciem mięśni klatki piersiowei
i mięśni górnego gubietu'

Pamiętaimy jednak, że dole-
gliwości w tym mieiscu mogą
mieć także podłoże psychoso-
matyczne. Tu, w okoliry karku
,,odkłada się'' stres. Pozbywanie
się napięć fizycznych oraz spo-
kojna, wywazona, skupiona
na oddechu praca będzie sprzy-
jała poprawie kondycji psychicz-
nei.

Drugi temat, któremu trzeba
poświęcić trochę czasu, to po-
stawa ciała. Najczęściej problemy
z kręgosłupem to skutek jego
nieprawidłowego utożenia. Bóle
w doĘch paniach pleców to
zwykle napięciaw odcinkukzy-
żow1m lub nadmierne wygięcie
w lędzwiowym. Szybkie.męcze'-
rue srę W wypro$owanel pozygl
oraz okrągłe plery z zapadniętą
klatką to latami źle traktowany
odcinek piersiowy' Boląca szyja
to najczęściej,,szyia intelektua-
listy" - zniesienie lordozy od-
cinka szyjnego, czyli efek czyta-
nia i praca przed komputerem
z pochyloną głową. I właśnie
od prary nad postawą zaczy-
namy przygod ę z jogą - p ozy ci e
stojące i proste siady mają przy-
gotować ciało do bardziej zaa-
wansowanychewolucji.

I jeślimogę doradzić coś iesz-
cze, z doświadczenia wiem, że
panowie, którzy zawsze są
rnniei szoś cią n a zajęaach, czę-
sto nie czują się nanichpewnie.
}eśIi trafu z nanauczycielapracu-
jącego w duh7m centrum fi tness
to.tam panów na jodze będzie
Wlęce).

Maria Guttenłil . historyk
sztuki' od 10 lat zajmuje się
jogq. InstruKor matwork
pilates. Prywatnie mama
2,5-letniej Zofii


