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Razmigajmo se

Vaje, ki

kljubujejo

gravitaciji
HRBTENICA JE
POMEMBNA Sila gravitacije
na naše telo deluje v vsakem
trenutku. V kolikšni meri,
pa je seveda odvisno od
položaja, v katerem je
telo. V ležečem položaju je
pritisk na diske hrbtenice
najmanjši, zato večini ležeči
položaj tako ustreza.

K

ako razbremeniti hrbtenico,
okrepiti vezi,
kljubovati sili
gravitacije in zmanjšati
stres ter povrniti optimizem?
Barbara Tavčar, master
body inštruktorica iz centra
športne odličnosti PBS, priporoča inverzni program
gravity ne samo aktivni populaciji, temveč ima ogromno pozitivnih učinkov
tudi za osebe v tretjem življenjskem obdobju.

Mladostni žar

Pravijo, da smo stari toliko, kolikor se starega počuti naše telo. Rek se tudi v
praksi velikokrat izkaže za
pravilnega. Vsakodnevno
delo, stresne situacije in podobno vplivajo na naš organizem in njegove odzive. Poleg navedenega smo
tudi konstantno pod vplivom in pritiskom sile gravitacije. Čeprav slednja na

Barbara Tavčar
Že več kot 10 let
vodi edini franšizni
center v Sloveniji,
v katerem se izvaja
holistična oblika
vadbe, imenovana
body tehnika. Svoje
znanje uspešno predaja tako vadečim v
centru kot bodočim
generacijam body
inštruktorjev v
Sloveniji, Italiji in na
Hrvaškem. V zadnjih
dveh letih se ciljno
usmerja tudi v razvoj
celovitega koncepta
zdravja na delovnem
mestu, imenovanega body@work, ter
organizira predavanja in delavnice po
vsej državi.

koncu vedno zmaga, ji lahko s pravilnim treningom
kljubujemo in dopustimo,
da bo naše telo tudi v starejših letih izžarevalo mladostniški žar.
Nihalo gravity samo navidezno spominja na gugalnico, sicer narejeno iz
svile, ki se uporablja za padala, njegovi učinki pa so
izvrstni pri zmanjševanju
stresa, upočasnjevanju staranja, krepitvi vezi, zmanjševanju bolečin v hrbtenici
in vračanju optimizma.

14
odstotkov
hitreje

delujejo naši
možgani,
kadar so v
inverznih
položajih
in zato bolj
prekrvavljeni.

Upočasnjevanje
staranja

Predstavljajte si pecivo z mehkim nadevom,
na primer kremno rezino.
Ko jo stisnete, kremo iztisnete. Prav tako je z vretenci in diski naše hrbtenice. Podobno se odzivajo
tudi naši sklepi in diski po
letih pritiskov, slabe drže
in predolgega sedenja. In
zakaj je body gravity v primerjavi z drugimi pripomočki še bolj učinkovit in
drugačen? Omogoča in-

Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik.
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položajih bolj prekrvavljeni, zato delujejo tudi do 14
odstotkov hitreje.

Katere so prednosti
treninga na nihalu
gravity?

Inverzni položaji zmanjšujejo stres, stimulirajo cirkulacijo, pomagajo pri boljši orientaciji, upočasnjujejo procese staranja, v tretjem življenjskem obdobju
pa bistveno izboljšajo kvaliteto vsakdana, delujejo na
notranje organe, vene in
možgane, pomagajo krepiti naše vezi, zmanjšujejo
bolečine v mišicah, hrbtenici in vračajo optimizem.

Razlika med
gugalnico in
nihalom gravity

Petminutna inverzija na telo učinkuje enako kot tri ure najglobljega sna, upočasnjuje procese staranja telesa tako od znotraj
kot od zunaj, kar je vidno.
verzne položaje. V tovrstnih položajih dosežemo
malenkostno raztezanje,
odprtost sklepnih prostorov, izboljšamo njihovo mazljivost, vse skupaj
pa vodi k boljši gibljivosti.
Glede na dejstvo, da petminutna inverzija na telo
učinkuje enako kot tri ure
najglobljega sna, govorimo o izjemno močni tehniki, ki upočasnjuje procese staranja telesa tako od
znotraj kot zunaj. Tudi naši
možgani so v inverznih

Marsikdo nihalo gravity menja za gugalnico. Ko
se »gujsate«, so glava, trup
in noge v isti ravnini, nihalo gravity pa je bolj v obliki črke U in omogoča »počitek« v položaju fetusa.
Med drugim je to rekvizit,
ki omogoča hrbtenici »povijanje« v horizontalnih položajih, vertikalnih in inverznih, omogoča pa tudi idealne položaje za masiranje
in manipulativno sproščanje. Mnogi se namreč v želji po zmanjšanju stresa odločijo za intenzivno vadbo,
čeprav sta njihovo telo in
duševnost popolnoma izčrpana. Vedno poskušajte
najti ravnovesje in biti raznoliki tudi v vadbi.

Barbara Tavčar svetuje, da naj vsakdo vedno
poskuša najti ravnovesje in biti raznolik tudi v vadbi.

