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O autorce:

Andżelika Stefańska-Kowalik

Pomaga zapracowanym osobom bezpiecznie wrócić do aktywności
fizycznej, budować siłę do życia oraz budzi chęć uprawiania sportu.
Specjalizuje się w treningach budujących siłę przy użyciu odważników kettlebell, sztang oraz masy własnego ciała, a także w treningach
poprawiających mobilność stawów i zwiększających elastyczności
mięśni bez utraty ich siły. W swojej pracy trenerskiej łączy filozofię Kung
Fu i StrongFirst.
Zarządza klubem Centrum Sportu i Szkoła Sztuk Walki IRBIS w Krakowie
oraz jest założycielką i głównym trenerem Centrum Kettlebell Kraków.
Regularnie prowadzi szkolenia poza granicami Polski, m.in. w USA, Chinach, Korei Południowej, na Tajwanie, we Włoszech i Niemczech. Jako
StrongFirst Certified Team Leader uczy na certyfikacjach instruktorskich
u boku Masterów StrongFirst.
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Jest czterokrotną medalistką mistrzostw
świata Wushu Tradycyjnego w Chinach.
Często podróżuje po świecie (Chiny,
Meksyk) i bierze udział w seminariach
podnosząc tym samym swoje umiejętności trenerskie jako instruktora
sztuk walk.
STRONGFIRST Certified
Team Leader

www.trening.TigerZone.pl

FLEXIBLE STEEL Instructor
Specialist
HEAD COACH Centrum
Kettlebell Kraków
CHOY LEE FUT CHEN
FAMILY Kung Fu Instructor

Kluby i organizacje, z którymi Andżelika jest związana:

PRAWDZIWY SEKRET
ATRAKCYJNEJ SYLWETKI
Atrakcyjna sylwetka jest tym, czego bardziej lub mniej otwarcie pragnie
każdy. Ale czym ona właściwie jest? Jakie warunki należy spełnić lub
jakie problemy rozwiązać, aby móc powiedzieć sobie „moja sylwetka jest
atrakcyjna”?
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Jak pewnie się domyślasz to, co uznajemy za ładne i atrakcyjne wiąże się z właściwymi
proporcjami i ogólnie rzecz ujmując jest symetryczne, równe i uporządkowane. Nie oznacza to, że drobne odstępstwa od idealnej symetrii czy proporcji przekreślają szanse na
podniesienie atrakcyjności naszej sylwetki.

www.trening.TigerZone.pl

Chcę Ci uświadomić, że to jak się prezentujesz ma ogromny wpływ na to jak postrzegają
Cię inni oraz jak Ty postrzegasz siebie. Jedno wpływa na drugie i dobrze o tym wiesz,
nawet jeśli czasem próbujesz przekonywać świat, że masz w nosie to co reszta o Tobie myśli. Gdy naprawdę dobrze czujesz się ze sobą, to od razu ma to wpływ na Twoją
sylwetkę oraz to jak widzi i odbiera Cię otoczenie. Jeśli brak Ci pewności siebie, od razu
widać to w Twoim sposobie poruszania się.
Zanim jednak zaczniesz się poruszać, to sprawdź w jaki sposób naturalnie stoisz, jak
wtedy wygląda Twoja sylwetka… i bynajmniej nie mam tu na myśli ewentualnych fałdek
tłuszczyku. Chodzi mi o Twoją postawę. Czy postawa Twojego ciała jest atrakcyjna? Czy
jest symetryczna? Czy jest wyprostowana?
A teraz zastanów się, co jest wspólnym mianownikiem wszystkich kanonów piękna jak
świat stary, długi i szeroki. Piękna i atrakcyjna sylwetka to jaka? Zdrowa i silna! To co
wygląda zdrowo i silnie jest dla nas atrakcyjne.
Od czego zatem należy zacząć, aby poprawić atrakcyjność swojej sylwetki?

Po pierwsze musisz zrozumieć, co prowadzi do
tego, że nie wygląda ona zdrowo i silnie.

3 gł ó w ne pow o d y , p rz ez k t ó re
tr ac i m y na a t ra k cy j n o ś ci :
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#1

#2

Siedzący
tryb życia

Uzależnienie
od smartfonów

Bardzo powszechny problem, który jest przyczyną m.in.
amnezji mięśni pośladkowych i bóli w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, co negatywnie wpływa na postawę naszego ciała. Przyznasz chyba, że płaska pupa nie kojarzy
się ze zdrowiem.

Głowa wystająca w przód i zwisająca w dół przez
większość czasu, poza bólami w odcinku szyjnym
kręgosłupa spowodowanymi przeciążeniami, generalnie bardziej przypomina postawę Quasimodo niż
silnego atlety

#3
www.trening.TigerZone.pl

Obuwie z wysoką piętą
Ma nam dodać atrakcyjności, bo wydajemy się wyżsi, a w przypadku kobiet szpilka
ma uwypuklić pośladki oraz wypchnąć pierś do przodu. Efekt jest jednak tymczasowy i pozorny. To co dzieje się faktycznie z naszym ciałem i jego proporcjami
wcale nie napawa optymizmem. Wysokie buty powodują, że musimy ustawić nasz
środek ciężkości w taki sposób, aby działająca na nas grawitacja nie sprawiła, że
się przewrócimy do przodu, a zatem nasze ciało musi iść na niezdrowy kompromis.
Kompromis ten w perspektywie czasu doprowadza do zmiany w funkcjach stawów,
a to z kolei wpływa negatywnie na wygląd naszej sylwetki.

Wszystkie powyższe punkty są
bezpośrednimi przyczynami,
przez które wyglądamy tak jak
wyglądamy:

1. Hodujemy garba, bo klatka piersiowa zapada się i zamyka do środka, a wizualnie
zmienia to nasze proporcje barki-biodra na naszą niekorzyść
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2. Płaskie pośladki są efektem prostej zasady - mięsień nieużywany zaczyna zanikać,
a pewnie zgodzisz się ze mną, że ta część ciała pod względem atrakcyjności wiedzie
prym. ;)
3. Platfus, koślawienie stóp i kolan mają oczywiście więcej przyczyn, ale wynikają też
z braku zakresu w stawie skokowym (buty na obcasach odbierają możliwość poruszania
stopą w pełnym zakresie ruchu), czyli ciało znowu musi iść na kompromis
I z taką postawą najczęściej idziemy na siłownię, aby poprawić naszą wizualność siadając w wygodnej, zgarbionej pozycji na rowerek celem zgubienia zbędnego tłuszczyku.

www.trening.TigerZone.pl

STOP! Pobudka! Rozumiesz, co chcę Ci przekazać?

Twoja atrakc y j n oś ć t o n i e prz ed e w sz yst ki m % t ka nki
t łus z c z o wej . T o T wo j a po st a w a .

Stoisz prosto czy się krzywisz? Jak silne są Twoje mięśnie posturalne, aby dały radę
przeciwstawić się sile grawitacji? To wszystko jest fundamentem dla Twojej pracy nad
wymarzoną sylwetką. Nie będziesz w stanie zbudować brazylijskich pośladów, jeżeli
przez lata nie były one aktywne. Żeby trening był bezpieczny i dał Ci właściwy rezultat, to
najpierw musisz wiedzieć czy masz coś do poprawienia w swojej posturze.
Tym sposobem przechodzimy do sedna sprawy. Zdrowa i silna, a więc atrakcyjna postawa ciała zależy od wspomnianej wcześniej symetrii. Gdzie masz jej szukać?
Stojąc bokiem: linia prosta ucho, bark, biodro, kolano, kostka
Stojąc przodem: linia uszu, barków, bioder, kolan, kostek
Z taką postawą od razu wyglądasz lepiej! Taka pozycja ciała jest zdrowa i bezpieczna,
aby rozpocząć walkę z nadprogramowymi kilogramami czy zająć się budowaniem masy
mięśniowej.

www.trening.TigerZone.pl
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Podsumowują, zacznij codziennie zwracać uwagę na to jak stoisz, a potem jak się ruszasz. Zadbaj o elementarne zasady atrakcyjnej sylwetki. Możesz mieć najmodniejszą
fryzurę na osiedlu, ubrać się w najdroższe ciuchy, które zamaskują niedociągnięcia, ale
pamiętaj, że sekretem prawdziwego piękna i atrakcyjności zawsze była, jest i będzie
zdrowa oraz silna sylwetka, zarówno kobieca, jak i męska.

Pozn a j z es taw ć wi c z eń
w z ma cn ia ją c y c h s y l wetkę:
Kliknij tutaj lub w obrazek, aby oglądać

Odkryj 6 WZORCÓW RUCHOWYCH, i
bez wychodzenia z domu ZWIĘKSZ:
SIŁĘ
SPRAWNOŚĆ
PEWNOŚĆ SIEBIE

Najprostszy sposób, aby zacząć trenować
w domu korzystając z programu online
Zadbaj o zdrowe i silne ciało na długie lata.
Codziennie ciesz się energią i dobrym samopoczuciem.
Zbalansuj siedządzy tryb życia dobrą dawką ćwiczeń.
Zwiększ swoją siłę i sprawność.
Pracuj nad pewnością siebie i siłą woli podczas regularnych treningów.

KLIKNIJ TUTAJ
i sprawdź szczegóły programu
"Fundamenty silnego ciała"

Więcej wiedzy i inspiracji do
treningów znajdziesz na:
Blogu
Tiger-Zone

Facebook

Instagram

YouTube

