Pole Dance
PoÅ‚Ä…czenie fitnessu, gimnastyki artystycznej i taÅ„ca w niezwykle erotycznej oprawie. To wÅ‚aÅ›nie - coraz modniejszy pole dance, czyli po prostu
taniec na rurze. NiegdyÅ› kojarzony wÅ‚Ä…cznie z podrzÄ™dnymi barami dla pan&oacute;w oraz rozebranymi kobietami, wyginajÄ…cymi siÄ™ w
dziwne pozycje. Teraz pole dance zmienia charakter, staje siÄ™ wsp&oacute;Å‚czesnym trendem wÅ›r&oacute;d niezaleÅ¼nych kobiet, kt&oacute;re
uprawiajÄ…c ten rodzaj sportu zyskujÄ… nienagannÄ… sylwetkÄ… oraz odzyskujÄ… seksapil. Pole dance zapoczÄ…tkowaÅ‚ film
&bdquo;ZataÅ„czyÄ‡ w BÅ‚Ä™kitnej Iguanie&rdquo;. ReÅ¼yser Michael Radford w 2000 roku nakrÄ™ciÅ‚ obraz o piÄ™ciu striptizerkach.
Wkr&oacute;tce po premierze jedna z aktorek stworzyÅ‚a specjalny program Ä‡wiczeniowy, oparty wÅ‚aÅ›nie na taÅ„cu na rurze. PracujÄ…
w&oacute;wczas niemalÅ¼e wszystkie partie miÄ™Å›ni, a Å¼eby wykonaÄ‡ zestaw Ä‡wiczeÅ„ potrzeba wiele wysiÅ‚ku. Do utrzymania siÄ™ na
rurze w odpowiedniej pozycji konieczny jest zmysÅ‚ r&oacute;wnowagi. W niedÅ‚ugim czasie na rynku pojawiÅ‚y siÄ™ pÅ‚yty z zajÄ™ciami fitnessu,
prowadzonymi przez gwiazdÄ™ Hollywood - Carmen ElectrÄ™. Aktorka rozpropagowaÅ‚a bardzo zmysÅ‚owe Ä‡wiczenia &bdquo;Striptease-Aerobic
&rdquo; jako alternatywny trening. Pole dance szybko zrobiÅ‚ furorÄ™ w USA i Wielkiej Brytanii, uprawiaÅ‚y go takie sÅ‚awy jak Madonna, Fergie,
Jessica Alba, Cindy Crawford oraz Terri Hatcher. Ä†wiczenia na rurze gwarantujÄ… smukÅ‚e i wysportowane ciaÅ‚o oraz podnoszÄ… samoocenÄ™
oraz uczÄ… kobiecoÅ›ci. Na zajÄ™ciach pole dance spala siÄ™ mn&oacute;stwo kalorii. Przyjmowanie r&oacute;Å¼nych pozycji, zeÅ›lizgiwanie
siÄ™ oraz oplatanie rury wymaga sporej siÅ‚y i koncentracji. Dlatego teÅ¼ ten sport przynosi poÅ¼Ä…dane rezultaty. PoczÄ…tkowo ten rodzaj
sportu nie obyÅ‚ siÄ™ bez kontrowersji, uznawany za zbyt erotyczny. Obecnie na staÅ‚e wszedÅ‚ do program&oacute;w treningowych dla kobiet. A na
caÅ‚ym Å›wiecie organizowane sÄ… zawody w pole dance. Od niedawna takÅ¼e w Polsce.

Pole dance to juÅ¼ nie tylko erotyczny taniec, ale

r&oacute;wnieÅ¼ skomplikowana choreografia, kt&oacute;rej wykonania wymaga sporych przygotowaÅ„. Zawodniczki taÅ„ca na rurze muszÄ…
wykazaÄ‡ siÄ™ elastycznoÅ›ciÄ…, doskonaÅ‚Ä… technikÄ…, nietypowymi figurami oraz subtelnymi przejÅ›ciami z jednej pozycji do drugiej.
ZapomnieÄ‡ nie moÅ¼na o seksownym charterze tego taÅ„ca. Pole dance moÅ¼e uprawiaÄ‡ kaÅ¼da kobieta. Potrzebna jest motywacja oraz
otwartoÅ›Ä‡. W kr&oacute;tki czasie podniesie on samoocenÄ™, wyrzeÅºbi sylwetkÄ™ oraz wyleczy z r&oacute;Å¼nych kontuzji (np. plec&oacute;w
czy karku). MoÅ¼liwe, Å¼e wkr&oacute;tce pole dance stanie siÄ™ dyscyplinÄ… olimpijskÄ…. Mistrzostwa Å›wiata juÅ¼ siÄ™ odbywajÄ… i
cieszÄ… siÄ™ duÅ¼ym zainteresowaniem.
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