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Pilates po porodu
Pilates je v zadnjem Ëasu vedno bolj zanimiva
zvrst rekreacije tako med rekreativci in profesionalnimi πportniki ter starostniki kot tudi pri rehabilitaciji po poπkodbah ali degenerativnih spremembah. Sedaj so pozitivne lastnosti tehnike pilatesa odkrile tudi mamice po porodu, ki kljub
neprespanim noËem ugotavljajo, da jim vadba pilatesa pravzaprav povrne energijo in regenerira
miπiËne strukture, ki jih zaradi noπenja novorojenËka in dojenja
prekomerno obremenjujejo.

Vadba pilatesa je iznajdba Josepha Pilatesa, oblikoval pa jo je v
zgodnjih letih okoli leta 1900. Gospod Pilates je razvil serijo vaj, ki
so usmerjene predvsem v krepitev miπic trupa in neposredno podpirajo hrbtenico in medenico. To pa sta telesni strukturi, ki sta ravno
v noseËnosti izpostavljeni najveËjemu neravnovesju. Bistvo svoje tehnike je nadgradil z unikatnim sistemom dihanja, posebno pozornost
pa usmeril v namestitev pravilne telesne dræe. Oboje je za vsako mamico zaradi vsakodnevnih obremenitev bistvenega pomena.

“

Programi vadbe za mamice z dojenËki
so privlaËni tudi zato, ker otroka lahko
pripeljete s seboj in se tako izognete
odveËni organizaciji varstva.
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”

Pilates sicer ni srËno-æilni vadbeni sistem, toda v vaje je vseeno vkljuËena fluidnost in dinamiËnost, ki preko krepilnih vaj dviguje srËno
frekvenco. Za primer vzemimo temeljno vajo ≈stotka«. ZaËetna pozicija je leæe na hrbtu z glavo na podlagi - v izogib fleksiji trupa zaradi potencialnega razmika preme trebuπne miπice. Roke se pri tem
ob telesu gibajo 100-krat v eni ravnini. Z naËinom izvajanja vaje v
enakomernem ritmu se dvigne miπiËna aktivnost celotnega telesa.

“

Najpogostejπa zmota pri veËini mladih
mamic ni prehiter zaËetek z vadbo, paË pa
veËmeseËno mirovanje, ki pa prinaπa negativne
posledice in slabo samopodobo.

”

Zanimiv je za mamice!
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»etudi je pilates na dosegu roke æe
veË let, je prav v zadnjem Ëasu
postal za mlade mamice zelo
zanimiv. Pravilna pilates
obravnava namreË nudi izredno dobre fiziËne rezultate: uspeπno prepreËuje inkontinenco,
zmanjπuje diastazo rekti in
popravlja slabe telesne vzorce. Hkrati ima tudi psihiËne prednosti, kot sta
zmanjπevanje negativnih
posledic stresa in premagovanje posledic neprespanih noËi. Vad-
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ba po porodu pa mora zaradi uniprimerno posluæevati nobene vadbePravilna vadba pilatesa mladim mamicam
katnega hormonskega vpliva dene tehnike. Najpogostejπa zmota pa
nudi izredno dobre fiziËne rezultate: uspeπno pri veËini mladih mamic ni prehiter
lovati predvsem v okviru dobre
stabilizacije, krepitve miπic medeprepreËuje inkontinenco, zmanjπuje diastazo zaËetek z vadbo, paË pa veËmeseËno
niËnega dna, preËne trebuπne mimirovanje, ki po doloËeni dobi prinerekti in popravlja slabe telesne vzorce.
πice in notranje poπevne trebuπne
se negativne posledice in slabo samomiπice. Po porodu so namreË te
podobo. Ni redko, da mamice po
miπiËne strukture trupa oslabljene in prekomerno elastiËne, zato porodu pesti inkontinenca (nenadzorovano uhajanje urina/blata), slastatiËno raztezanje v noseËnosti in po porodu ni priporoËljivo.
ba telesna dræa, poveËan razmik preme trebuπne miπice in poslediËno
boleËine v hrbtenici ter nenazadnje stres, povezan z lastnim nezadoNeæno, a uËinkovito
voljstvom nad novo podobo telesa. Strah pred prehitro telesno aktivOdliËen naËin povrnitve v formo je za vsako mamico zagotovo me- nostjo je najlaæje premagati s posvetom z ginekologom.
toda pilatesa, saj s svojimi edinstvenimi petimi principi vpliva na
predele telesa, ki potrebujejo najveËjo skrb. Za mamice po porodu Skupaj z dojenËkom
je zaradi vpliva nestabilnosti in poslediËno moænih boleËin v ledve- Pilates torej ni zgolj tehnika rekreacije, paË pa tudi druæenje, kjer
nem predelu zelo pomembno razvijanje stabilnosti v ledveno-mede- lahko vpraπanja delite z drugimi mamicami in z inπtruktorjem. VeniËnem predelu. Pilates lahko kot neæna, vendar uËinkovita zvrst Ëina programov za mamice z dojenËki je privlaËnih tudi zato, ker
vadbe s pomoËjo pripomoËkov ali naprav prinese veliko zdravstve- otroka lahko pripeljete s seboj in se tako izognete odveËni organinih koristi in razvija telesno moË, ki jo pri prenaπanju novorojenË- zaciji varstva.
Vedno je torej najpomembnejπa volja, in seveda skrb za lasten um
ka prav vsaka mamica nujno potrebuje.
in telo, kar pa je zagotovo najpomembnejπi Ëlen dobrega poËutja
Med Ëetrtim in πestim tednom po porodu
tudi za dojenËka.
VeËina mladih mamic se lahko brez teæav vkljuËi v prilagojeno ob- Izvajanje pilatesa nekajkrat tedensko lahko torej koristi mamici na
liko pilatesa æe med Ëetrtim in πerazliËne naËine. In kakπna so lahko
stim tednom po porodu, po potrdipriËakovanja mladih mamic? Povrtvi izbranega ginekologa, da maminitev miπiËnega tonusa trebuπnih miMamice po porodu ugotavljajo, da jim
ca sme priËeti z vadbo. V primeru
πic in izguba kakπnega kilograma v
vadba pilatesa povrne energijo in regenerira povezavi z boljπo telesno dræo in veËcarskega reza se doba mirovanja
podaljπa πe za nekaj tednov.
jo vzdræljivostjo so le nekateri dejavmiπiËne strukture, ki jih zaradi noπenja
Zapomniti si je potrebno, da se, doniki, zakaj je pilates tako uspeπen in
novorojenËka prekomerno obremenjujejo.
kler mamica po porodu πe krvavi, ni
zanimiv tudi za mlade mamice.

Pilates vadba
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Pilates vadbe organiziramo tudi na
14. izbranih lokacijah po Ljubljani.
Seznam lokacij na: www.petielement.si

Program za mamice po porodu je usmerjen v krepitev posameznih delov telesa,
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Najmodernejši pilates
studio v Sloveniji.
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