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Pilates zrelaksuje
kręgostup i da sitę
}oat'na Kwiecińska z,,Kilką mie -
sięcy temu urodńtam dziecko
i rnuszę p ozby ć się kilku nadpro -
gramowy ch kilo gramów' Znu'
dńĘ mnie tradycyjne aerobiki,
a p o dob a mi się pilates, ale b oi ę
sĘ, że te zaj ęcia nie o dthuilz.aj ('.

}oanno, pilates jest doskonałą
meodąpracy z ciatem, da Ci siłę'
świadomość ciała, nauczy pra.
widłowej postawy i zrelaksuje
(obolały przeaez często
przy zaimowaniu się matym
dzieckiem) kręgosłup, ale nie
można wymagać od tej merody
niemożliwego. Pilatesto nie są
zajęaa specialnie skonstruo-
waire poto, żebypozbywać się
nadmiaru tkanki tfuszczowej.
Do tego sfużą właśnie nietu.
bianeprzez Ciebie treningi aero-
bowe.

Poza tym, ieślinielubisz cho-
dzićwrynnmuzyki, to najĘiei
tańcz! Wybierz dla siebie zajęcia
taneczne - salsa, disco, jazz,
funĘ _ takie, które Cię porwą.
Taniec nie rylko pomoże Ci spa-
lić to, czego chcesz siępozbyć,
ale i doda energii oraz poprawi
nastrói.

I wreszcie - óviczenia aero-
bowe to nie tylko fitness. |azda
na rolJverz€, pLywanie' bieżnia
czy jogging również są wrogąmi
nadprogramowego tłuszczfku'
I wcale nie musisz rezygnować
z pilates - przeplataj go po pro-
stu inn)rm rodzajem ruchu.

Pilates po ciąĄ1 iest doskona-
łympomystem, poniewurż praca
w tei mebdzie skupia się
na mięśniach miedniry i brzu-
cha, a iak wiadomo, te rejonywy-
magaią wtedy naiwiększego
wsparcia. Dzięki ruchowi aero-
bowemu spalisz nielubianą

tkankę' a dzięki pilates wzmoc-
nisz się od środka (mięśnie dna
miednicy), poprawisz postawę
i wysmuklisz ciało. Poza tym'
dzięki specyficznemu odde-
chowi (oddech dotro-żebrowy)
i potrzebie skupienia się
nad t}rm, co właśnie wykonu-
jesz, pilates ma również działa-
nierelakzuiące.

Warto iednak sprawdzić, jak
są prowadzone zajęcia pilates
w TWoim klubie. Nie ma w Pol-
sce iednej szkołypilates, czasem
lekcje są poprostu ieszcze iedną
godziną ueningu wnnacniaią-
cego, skupionego rylko nabudo-
waniusĘ

}eśli brak w rilch elementów
mentalnych, takich iak oddech,
skupienie, a zaięciom towarzy-
szypobudzaiąca, rytmiczna mu.
zyka iwykonuie się dużo powt&
rzeń każdego óviczenia, to tra-
fiłaś po prostu na "coś''
zainspirowanego pilatesem.
Sprawdź, iakie uprawnienia po-
siadainstruktor

Przede wszystkim jednak, fo-
anno - nie nastawiaj się na dłu-
gie, żmudne chudnięcie, tylko
na dobrą zabawę. Powodzenia.
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