
 vsaka 5. ura uvajanja: princip izolacije, vaje za držo telesa (21. 9., 29. 9.)

Uvajanja bodo na voljo celotno sezono in krožijo po sistemu PON in SRE ter TOR in ČET z zamikom začetka cca 7 ali 14 dni!

Programi na rednih pilates urah za september 2015: Program PILATES BACK TO BASIC/PILATES NAZAJ K OSNOVAM

Ključne osnovne stvari so:

nevtralni položaj hrbtenice v vseh telesnih položajih, pravilna aktivacija mišic medeničnega dna, pravilna koaktivacija mišic medeničnega dna in globoke trebušne mišice, 

pravilna aktivacija celotnega centra/središča telesa, zavedanje globokih mišic v hrbtenici, pravilna drža telesa, itn..

osnovno stabilnost in mobilnost v vseh sklepih, predvsem v hrbtenici, 

notranjo fizično in psihično moč (povezavo s svojim notranjim telesom),

pomeni ponovitev, preverjanje in učenje vseh izredno potrebnih osnov pilates vadbe!

Ključne stvari, izvedene zares PRAVILNO, nam pomagajo ozavestiti telo na tistih delih, ki nam dajejo:

2. uvajanje: vsak TOR in ČET ob 18.45 (od 15. septembra do 8. oktobra 2015)

so nam v pomoč pri borbi proti bolečinam v križu, ohranjanju drže telesa, inkontinenci, pomagajo k boljšemu čutenju telesa od znotraj, tudi k boljši spolnosti. 

Zato, ker vemo, da ti bo to ozaveščanje in poglabljanje dalo močno popotnico za nadaljevanje izvajanja vaj skozi celotno sezono in bo tako tvoje telo dobilo točno to, kar najbolj potrebuje.

Tanergijevci smo tukaj zate.

 vsaka 1. ura uvajanja: pilates dihanje, nevtralni položaji telesa (7. 9., 15. 9.)

 vsaka 2. ura uvajanja: osrediščanje - center telesa, kontrola gibanja - kontrologija (9. 9., 17.9.)

* Uvajalni tečaji za pilates začetnike:

Cena uvajanja je enaka ceni obiskov v rednih skupinah.

 vsaka 3. ura uvajanja: povezava pilates dihanja, nevtralnih položajev,  osrediščanja in kontrole (14. 9., 22. 9.)

 vsaka 4. ura uvajanja: koncentracija, tekoče gibanje (16. 9., 24. 9.)

 vsaka 6. ura uvajanja: povezava vseh principov pilates vadbe (23. 9., 1. 10.)

 vsaka 7. ura uvajanja: uporaba rekvizitov v pilates vadbi (28. 9., 6. 10.)

 vsaka 8. ura uvajanja: uporaba rekvizitov v pilates vadbi (30. 9., 8. 10.)

Priporočamo 8 uvajalnih ur - vsako temo po 1 uro. In ko to snov predelaš, se pridružiš vadbi v ostalih skupinah.

1. uvajanje: vsak PON in SRE ob 19.15 (od 7. do 30. septembra 2015) 


