
Že več kot 10 let 
vodi edini franšizni 
center v Sloveniji, 
v katerem se izvaja 
holistična oblika 
vadbe, imenovana 
body tehnika. Svoje 
znanje uspešno pre-
daja 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, imenovane-
ga body@work, ter 
organizira predava-
nja in delavnice po 

vsej državi.

Barbara Tavčar
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  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 razbreme-
niti hrbtenico, 
okrepiti vezi, 
kljubovati sili 

gravitacije in zmanjšati 
stres ter povrniti optimi-
zem?

Barbara Tavčar, master 
body inštruktorica iz centra 
športne odličnosti PBS, pri-
poroča inverzni program 
gravity ne samo aktivni po-
pulaciji, temveč ima ogro-
mno pozitivnih učinkov 
tudi za osebe v tretjem ži-
vljenjskem obdobju.

MladoStnI Žar
Pravijo, da smo stari to-

liko, kolikor se starega po-
čuti naše telo. Rek se tudi v 
praksi velikokrat izkaže za 
pravilnega. Vsakodnevno 
delo, stresne situacije in po-
dobno vplivajo na naš or-
ganizem in njegove odzi-
ve. Poleg navedenega smo 
tudi konstantno pod vpli-
vom in pritiskom sile gra-
vitacije. Čeprav slednja na 

koncu vedno zmaga, ji lah-
ko s pravilnim treningom 
kljubujemo in dopustimo, 
da bo naše telo tudi v sta-
rejših letih izžarevalo mla-
dostniški žar.

Nihalo gravity samo na-
videzno spominja na gu-
galnico, sicer narejeno iz 
svile, ki se uporablja za pa-
dala, njegovi učinki pa so 
izvrstni pri zmanjševanju 
stresa, upočasnjevanju sta-
ranja, krepitvi vezi, zmanj-
ševanju bolečin v hrbtenici 
in vračanju optimizma.

UpočaSnjeVanje 
Staranja

Predstavljajte si peci-
vo z mehkim nadevom, 
na primer kremno rezino. 
Ko jo stisnete, kremo izti-
snete. Prav tako je z vre-
tenci in diski naše hrbte-
nice. Podobno se odzivajo 
tudi naši sklepi in diski po 
letih pritiskov, slabe drže 
in predolgega sedenja. In 
zakaj je body gravity v pri-
merjavi z drugimi pripo-
močki še bolj učinkovit in 
drugačen? Omogoča in-

14
deluje-
jo naši 

možgani, 
kadar so v 
inverznih 
položajih 

in zato bolj 
prekrva-

vljeni.

odstotkov 
hitreje

Vaje, ki 
kljubujejo 
gravitaciji

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

verzne položaje. V tovr-
stnih položajih dosežemo 
malenkostno raztezanje, 
odprtost sklepnih pro-
storov, izboljšamo njiho-
vo mazljivost, vse skupaj 
pa vodi k boljši gibljivosti. 
Glede na dejstvo, da pet-
minutna inverzija na telo 
učinkuje enako kot tri ure 
najglobljega sna, govori-
mo o izjemno močni teh-
niki, ki upočasnjuje proce-
se staranja telesa tako od 
znotraj kot zunaj. Tudi naši 
možgani so v inverznih 

položajih bolj prekrvavlje-
ni, zato delujejo tudi do 14 
odstotkov hitreje.

Katere So prednoStI 
trenInga na nIHalU 
graVIty?

Inverzni položaji zmanj-
šujejo stres, stimulirajo cir-
kulacijo, pomagajo pri bolj-
ši orientaciji, upočasnjuje-
jo procese staranja, v tre-
tjem življenjskem obdobju 
pa bistveno izboljšajo kva-
liteto vsakdana, delujejo na 
notranje organe, vene in 
možgane, pomagajo kre-
piti naše vezi, zmanjšujejo 
bolečine v mišicah, hrbte-
nici in vračajo optimizem.

 razlIKa Med 
gUgalnIco In 
nIHaloM graVIty 

Marsikdo nihalo gravi-
ty menja za gugalnico. Ko 
se »gujsate«, so glava, trup 
in noge v isti ravnini, niha-
lo gravity pa je bolj v obli-
ki črke U in omogoča »po-
čitek« v položaju fetusa. 
Med drugim je to rekvizit, 
ki omogoča hrbtenici »po-
vijanje« v horizontalnih po-
ložajih, vertikalnih in inver-
znih, omogoča pa tudi ide-
alne položaje za masiranje 
in manipulativno sprošča-
nje. Mnogi se namreč v že-
lji po zmanjšanju stresa od-
ločijo za intenzivno vadbo, 
čeprav sta njihovo telo in 
duševnost popolnoma iz-
črpana. Vedno poskušajte 
najti ravnovesje in biti ra-
znoliki tudi v vadbi.

petminutna inverzija na telo učinkuje ena-
ko kot tri ure najglobljega sna, upočasnju-

je procese staranja telesa tako od znotraj 
kot od zunaj, kar je vidno.


