
تمرین پنجم
این تمرین، مشابه تمرین چهارم است، با این تفاوت که هر دو زانو 
صاف هستند. توجه داشته باشید تمرین های شماره 4 و 5 را می توان 
به صورت 15 ثانیه مکث انجام داد و هم می توان به صورت تعدادی؛ 

یعنی پاها را به صورت متوالی تعویض کرد؛ 3 مرتبه و 10 تکرار.

تمرین ششم
مشابه تصویر به شکل 7 بنشینید. صاف بودن ستون فقرات در این حرکت بسیار مهم است. تالش 

کنید تمرین را 10 ثانیه نگه دارید، 15 ثانیه استراحت کرده و 3 مرتبه دیگر هم آن را تکرار کنید.

تمرین دوم
همان طور که در وضعیت طاقباز هستید، مشابه تصویر زانوها را به هم جفت کنید و باال بیاورید. توجه 
کنید  زاویه بین شکم و جلوی ران 90 درجه باشد. سپس با رعایت اصول پیالتس به آرامی لگن را 
به چپ و راست بچرخانید. برای حفظ تعادل دست هایتان را در طرفین باز کنید. تمرین را 20 تکرار 

)هر سمت 10 تکرار( انجام دهید و پس از استراحت 10 ثانیه 3 مرتبه دیگر نیز آن را تکرار کنید.

تمرین اول
مشابه تصویر به صورت طاقباز دراز بکشید و لگن تان را باال بیاورید. وضعیت را 20 ثانیه حفظ کنید و 
اصول ذکرشده را در تمرین رعایت کنید. 10 ثانیه استراحت کنید و تمرین را 3 مرتبه دیگر انجام دهید.

تمرین سوم
مشابه تصویر دراز بکشید. پاها زاویه 90 درجه با تنه داشته باشند. دست ها در طرفین به صورت 
صاف کنار بدن قرار گیرند. به آرامی سر را از زمین جدا و وضعیت را 10 ثانیه حفظ کنید. 10 ثانیه 

استراحت  و 4 مرتبه دیگر نیز آن را تکرار کنید.

تمرین چهارم
مشابه تصویر دراز بکشید. یک زانو را در زاویه 90 درجه قرار دهید و با دو دست آن را بگیرید. 
زانوی دیگر را صاف کنید و نگه دارید. وضعیت را برای هر پا 15 ثانیه حفظ کنید و پس از 10 ثانیه 

استراحت، 4 مرتبه دیگر آن را تکرار کنید.
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پیالتس نوعی سیستم آمادگی جسمانی است که جوزف پیالتس اوایل قرن بیستم آن را ابداع کرد و در آلمان، بریتانیا و  ایاالت متحده آمریکا مورد 
توجه قرار گرفت. نام پیالتس به افتخار جوزف پیالتس بر دانش کنترل بدن یا کنترولوژی گذاشته  شد زیرا او به عنوان مبدع این روش معتقد بود  با 
کنترولوژی می توان از ذهن برای کنترل عضالت بدن بهره برد. ما نیز به درخواست تعدادی از خوانندگان عزیز »سالمت«، موضوع صفحه »تناسب 

اندام« را به این رشته ورزشی اختصاص داده و در ادامه 6 تمرین اصلی آن را آموزش داده ایم.
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فواید پیالتس
• افزایش قدرت عضالنی
• افزایش انعطاف پذیری

• تقویت ثبات مرکزی و 
پایداری

• بهبود سیستم تنفسی
• بهبود کیفیت وضعیت 

بدنی و تعادل
درمان  و  پیشگیری   •

کمردرد 
• ایجاد آگاهی بدن و بهبود 

کنترل حرکتی
انجام  در  تسهیل   •

فعالیت های روزانه

اصول پیالتس
پیالتس دارای برخی اصول است که باید در هر تمرین آنها را رعایت کرد:

• تنفس
• راست بودن ستون فقرات

• فعال کردن نسبی عضالت شکم
• حفظ کمربندهای شانه و لگن

• اجرای حرکات با کنترل و تمرکز کامل
امروزه این رشته ورزشی کاربردهای مختلفی پیدا کرده و در مراکز درمانی-بازتوانی، ورزش های دوران 
بارداری، برای اصالح ناهنجاری، ورزشکاران حرفه ای و... کاربرد دارد اما باید توجه داشت یک متخصص 
باید تصمیم بگیرد چه حرکتی برای چه منظوری مورد استفاده قرار  گیرد ولی تمرین زیر نظر مربی برای 
افزایش قوای جسمانی کفایت می کند. در کل، ورزش پیالتس دارای تجهیزاتی است که ساده ترین آنها 
عبارتند از مت، کش ، توپ و حلقه پیالتس. در موارد پیشرفته تر از دستگاه مخصوص پیالتس استفاده 
می شود. البته در این شماره تمرین های مربوط به مت را آموزش می دهیم. مت، زیرانداز ورزشی است که 
در اندازه های مختلف ساخته می شود و نوع عامیانه آن به عرض 55 سانتی متر و طول 190 سانتی متر است.

نحوه تنفس درست
• عمل دم باید از طریق بینی انجام  گیرد. درون بینی 
مژک هایی قرار دارد که مانند فیلتر عمل می کنند و 
گردوغبار و... را می گیرند. همچنین دمای هوا را با 

توجه به دمای بدن تنظیم می کند.
• عمل بازدم از طریق دهان و 

به آرامی انجام  گیرد.
• تنفس از نوع شکمی باشد. 
به این ترتیب که باید شکم را 
یک بادکنک در نظر بگیرید و 
با عمل دم بادکنک مملو از هوا 
شود. البته با عمل بازدم بادکنک 
داخل می رود و هوای داخل آن 

تخلیه می شود.

تعریف پیالتس
سیستم ورزشی پیالتس که جوزف پیالتس در سال 1920 
میالدی آن را پایه گذاری کرد، متشکل از ورزش هایی است 
که بر پیشرفت انعطاف و قدرت در تمام اندام های بدن تمرکز 
دارد، البته بدون اینکه عضالت را حجیم کند یا آنها را از بین 
ببرد. این  روش تمرینی از حرکات کنترل شده ای تشکیل شده 
که بین بدن و مغز  هماهنگی فیزیکی ایجاد می کند و توانایی 
بدن افراد را در  هر سنی باال می برد. پیالتس در مجموع به 
دنبال افزایش قدرت، انعطاف پذیری و کنترل بدن است. پیالتس 
تمرین طراحی شده ای برای صاف کردن و تقویت بدن با تاکید 
بر تعادل و هم راستایی در بدن است که با تنفس مناسب، ثبات 
مرکزی بدن، قدرت و انعطاف پذیری ترکیب شده و اجرا می شود. 
جوزف پیالتس می گوید:»یک بدن سالم منجر به ذهن سالم 
می شود و آمادگی جسمانی، اولین شرط الزم برای شادی است.«


