8 lodz.gazeta.pl

Sobota–niedziela 5-6 października 2013 Gazeta Wyborcza wyborcza.pl

|

ŁÓDŹ Zdrowie i Uroda
R

E

K

L

A

M

A

RZUĆ PALENIE
Jednorazowa
bezbolesna terapia
antynikotynowa

TYLKO 80 zł

Dokończenie z S. 7

ŁÓDŹ
ŁOWICZ
SKIERNIEWICE
691 781 945

ry tkanki tłuszczowej czy wydolności organizmu.

Miłośnicy aktywnego
trybu życia podkreślają,
że ich ciało sprawniej
funkcjonuje,
a oni są bardziej
zrelaksowani
i oczyszczeni
z negatywnych emocji

Joga i pilates

www.niepale.net
zmniejszanie apetytu
32571457

Zaczynam ćwiczyć!

32246662

Nie każdy jest miłośnikiem intensywnego wysiłku kojarzonego z fitnessem. Alternatywą dla zajęć aerobowych jest joga czy pilates. Jedni wybierają jogę z uwagi na towarzyszącą
jej filozofię, innym po prostu odpowiada charakter ćwiczeń. Już od progu widać różnicę pomiędzy typowym
klubem fitness a szkołą jogi. W tej drugiej sportowy charakter wnętrza zastępują ciekawe, często inspirowane
wschodnią kulturą aranżacje, w tle
słychać dźwięki muzyki relaksacyjnej, w powietrzu unosi się zaś woń
ka dzi deł. Ta ka atmo s fe ra sprzy ja
oderwaniu się od codziennych spraw,
wyciszeniu i medytacji.
Oczywiście od wystroju wnętrza
ważniejsze są zajęcia. Joga również
wzmac nia mięś nie, jed nak w tym
przypadku większy nacisk kładzie się
na ich rozciąganie i uelastycznienie.
Jeszcze istotniejszą różnicą jest świadomość, z jaką podchodzi się do ćwiczeń. – W fitnessie uwaga skupiona
jest na powta rza niu ru chów, jo ga
znacznie wykracza poza sferę fizyczną. To wej ście w głąb sie bie, pra ca
z ciałem, umysłem i oddechem, metoda na osiągnięcie wewnętrznej harmonii – wyjaśnia nauczycielka jogi
Ida Tracz.
Podobnie jak w klubach fitness
znajdziemy więcej niż jeden rodzaj
zajęć, tak też w szkołach jogi oferta
znacznie wykracza poza najbardziej
popularną hatha jogę. W Akademii
„Body Mental” (ul. Drewnowska 77)
do wyboru mamy między innymi suryanamaskar (praktykę opartą na cy-

klu 12 pozycji), zajęcia dla osób z dolegliwościami kręgosłupa, dynamiczną ashtangę, kundalini jogę i jogę flow
czy też medytace.

Nie tylko dla młodych
Na koniec alternatywa dla tych, którym standardowy trening uniemożliwiają problemy zdrowotne czy podeszły wiek. Poza indywidualnymi
ćwiczeniami i spotkaniami z fizjoterapeutą mogą oni także skorzystać
ze specjalnych łóżek rekondycyjnorehabilitacyjnych (w Łodzi oferuje
je Studio Kształtowania Sylwetki „De
Best”, ul. Sienkiewicza 38). Dzięki
ruchomym platformom urządzenia
te po bu dza ją po szcze gól ne par tie
mięśni, nie obciążając kręgosłupa.
Kom plek sowa wi zy ta w ga bi ne cie
obejmuje cykl ćwiczeń na ośmiu różnych łóżkach, ale ich program można dostosować do indywidualnych
po trzeb pa cjen ta. Po za oso ba mi
zdrowymi z łóżek mogą korzystać
między innymi te z chorobami zwyrodnieniowymi, osteoporozą, reumatoidalnym zapaleniem stawów,
stwardnieniem rozsianym, cukrzycą czy nadciśnieniem. f
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