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ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΛΟΥΤΩΝ?

Ο κύριος λόγος που ίσως να μην αισθάνεσαι τους 
γλουτούς σου κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή δεν 
βλέπεις την αύξηση όγκου που επιθυμείς είναι επειδή 
οι μύες δεν έχουν ενεργοποιηθεί σωστά πριν την 
άσκηση.

Δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι αποτυγχάνουν 
να ενεργοποιήσουν τους γλουτιαίους τους σωστά.

Αυτό κυρίως συμβαίνει λόγω της υπερβολικής 
αδράνειας και της καθιστικής ζωής, η οποία 
χαλαρώνει τους μύες κατα μήκος των οπισθίων μας.

Όταν αυτοί οι μύες χαλαρώνουν, χαλαρώνει και η 
ικανότητά μας να διατηρούμε μία καλή στάση.

Οι καμπτήρες του ισχίου σφίγγουν, τραβώντας το 
πάνω μέρος του σώματος και τους ώμους προς τα 
εμπρός. Με τη σειρά τους έρχονται πόνοι στη μέση 
και τον αυχένα και πιθανώς ακόμη και η ισχιαλγία να 
οφείλεται σε κολλημένα νεύρα γύρω από τους 
γλουτούς και τους γοφούς. 

Όχι μόνο αυτό αλλά επιπλέον οι αδύναμοι γλουτιαίοι 
μπορεί να προκαλούν τραυματισμούς στο 
γυμναστήριο στα γόνατα λόγω της ελλιπούς 
ισορροπίας στη μέση μας.



Η ενεργοποίηση των γλουτών είναι διαφορετική από 
την απλή εκτέλεση ασκήσεων για το κάτω μέρος του 
σώματος παρόλο που κάνεις squats και bridges, εάν 
δεν είσαι συνηθισμένη να ενεργοποιείς ή να 
χρησιμοποιείς σωστά τους γλουτούς σου, 
ασυναίσθητα δίνεις ένταση στους γύρω μύες όπως 
αυτοί στα πόδια και στη μέση.

Ο στόχος της ενεργοποίησης των γλουτιαίων μυών 
είναι η τόνωση και το ¨ξύπνημα” των γλουτών και η 
πυροδότηση τους καθ’όλη τη διάρκεια των ασκήσεων 
στο κάτω μέρος του σώματος, όπου και οι μύες 
γίνονται πιο δυνατοί και λειτουργούν ως στήριγμα για 
τον κορμό και τα πόδια μας.



Οι τεχνικές ενεργοποίησης των γλουτών όπως τα 
Booty Bands (λάστιχα για τους γλουτούς) ή τα βάρη 
στους αστραγάλους βοηθούν να σχηματίσουμε μία 
βαθύτερη σύνδεση ανάμεσα στο μυαλό και τους μύες 
μας.



 Αυτή η σύνδεση επιτρέπει την καλύτερη αιμάτωση 
του σημείου κατά τη διάρκεια της προπόνησης οι 
οποία έχει ως αποτέλεσμα αποτελεσματικότερες 
προπονήσεις και μεγαλύτερη αύξηση του όγκου των 
γλουτών μας. 



O μοναδικός εξοπλισμός που θα σου χρειαστεί είναι 
ένας Booty Band (μίνι λάστιχο), μπορεί να μη 
φαίνονται κάτι ιδιαίτερο αλλά είμαι σίγουρη ότι θα 
αλλάξεις γνώμη μόλις νιώσεις το κάψιμο!



Αυτά τα Booty Band μπορεί να  φαίνονται μικρής 
σημασίας αλλα θα πάνε τις ασκήσεις σου σε άλλη 
διάσταση και θα ενεργοποιήσουν τους γλουτούς σου 
πολύ γρήγορα.


