
PILATES
program za začetnike

ZAČETNI TANErgIjA® PILATES

Tanergija® pilates vadba za začetnike



KAj jE TANErgIjA® 
PILATES?

Tanergija® pilates je Tanergetska 
kombinacija:

•  klasičnega pilatesa in

•  vaj, ki jih izvajamo po pilates principih 
s poudarkom na:

•  rehabilitacijskem (ali po domače 
“reha”) pristopu, zato da tvoje bolečine 
v križu zares izginejo.

•  Ali pa ti naredimo poseben “shaping” 
program, s katerim bodo tvoje roke 
čvrste, noge vitke in trebušček raven. 

Rehabilitacijski pristop v pilates vadbi (s 
sodelovanjem s Fizioterapijo Fuchs) v 
Sloveniji uporabljamo že od leta 2005.

UČINKI rEdNE
PILATES vAdbE

1. Življenje brez bolečin v križu, saj skozi 
vadbo vklopiš tiste mišice, ki so odgovorne 
za to, da držijo telo močno, predvsem v 
predelu trupa!

2. Pokončna in ravna drža telesa,
saj z vajami odpreš prsni koš, poravaš 
telo in se začneš uporabljati pravilno držo 
telesa, kjerkoli in kadarkoli.

3. Izboljšano zavedanje lastnega telesa,
kar pozitivno vpliva na vse ostale stvari, 
ki jih počneš v življenju! Zaradi tega tudi 
hitreje opaziš spremembe ali opozorilne 
znake bolezni ali bolečin.

4. Večja samozavest telesa, saj skozi redno 
izvajanje vaj veliko bolje čutiš svoje telo, kar 
zelo ugodno vpliva na večjo samozavest 
in dober odnos s svojim telesom (boljša 
samopodoba).

5. Oblikovanje telesa, saj pilates vadba 
pozna tudi vaje, ki odlično oblikujejo tvoje 
telo (predvsem v predelu pasu), kar smo v 
Tanergiji® poimenovali SHAPING pilates.

6. Umirjenost telesa, ki jo dosežemo z 
globokim dihanjem. Dihanje telo prečisti in 
deluje zelo antistresno na telo. Tako bolje 
spiš in lažje prenašaš stres. Redni trening 
sprošča energetske blokade in napetosti 
v telesu.

7. Poveča gibljivost telesa, koordinacijo in 
ravnotežje, kar z leti vedno bolj potrebuješ, 
da lahko opravljaš vsa življenjska opravila 
(voziš avto, nosiš vrečke iz trgovine, 
dviguješ otroke …).

8. Preprečuje inkontinenco (uhajanje urina
v katerem koli življenjskem obdobju) oz. 
preventivno poskrbi, da do tega sploh 
nikoli ne pride. Za to so odgovorne mišice 
medeničnega dna, katere je potrebno 
pridno stiskati pri vsaki vaji.

9. Rehabilitacija telesa skozi posebne pi-
lates vaje je ena izmed najučinkovitejših 
metod v svetu fizioterapije. Pomaga tako 
ženskam, moškim, mlajšim kot starejšim in 
tudi otrokom. Posebne vaje so priporočljive 
v obliki individualnega pristopa, kar v Taner-
giji® imenujemo REHA pilates program.

10. Ugodno vpliva na spolno življenje, saj 
se z rednim izvajanjem vaj poveča občutek 
v predelu medeničnega dna in predvsem 
ženske (pa tudi moški) lahko zaradi poveča-
ne občutljivosti v tem predelu, med spol-
nostjo veliko bolj uživate.

Samo, če vadite zares REDNO 
(najmanj 2-krat na teden), je
vsemu temu res lahko tako.

Če se vam doma ne uspe pripraviti do redne
vadbe - pridite k nam, v družbi je vse lažje.

KAj jE PILATES
vAdbA?

Pilates vadba vsebuje sistem vaj, ki 
krepijo najgloblje mišice v centru telesa 
(trebušne, hrbtne, mišice medeničnega 
dna).

Pilates vadba ima svoje principe (po-
vedano uradno), ampak jaz jih, da ti bo 
lažje razumljivo, imenujem kar “pravila 
igre”. 

To so zelo pomembna “navodila”, kako
zares pravilno (tako, da deluje) izvajaš 
pilates vadbo. Saj veš, kako poteka 
“Človek, ne jezi se”, kje in kako lahko 
potuješ po poljih. Ker, če igraš po pra-
vilih igre, prideš prej na cilj, ki ti prinaša 
življenje brez bolečin v križu. Ali pa, 
mmm … bolj čvrst trebušček. Pri vsaki 
vaji je res zelo pomembno (v tvoje 
dobro), da upoštevaš “pravila igre”, ker 
goljufanje seveda ne prinese rezultatov.

1. Koncentracija je prvo pravilo, ki se ga 
moramo držati pri vsaki vaji po principu 
pilates metode. Vemo, da možgani nadzo-
rujejo telo. Zato je sposobnost konstantne 
koncentracije na gibanja v vseh delih telesa, 
velik uspeh. Vadba je veliko bolj zabavna, 
zanimiva in predvsem učinkovita, če smo 
z mislimi zraven. Velja si zapomniti, da se 
gibanje začne v možganih, ne v mišici.

2. Dihanje je drugo pravilo. Pri pilates vadbi 
v glavnem dihamo v rebra (ker je trebuh 
potegnjen navznoter, je bistveno manj 
učinkovito, če dihamo v trebuh kot npr. pri 
jogi). Dihanje ima med vadbo dva pomena. 
Prvi je ta, da se z globokim dihanjem 
tekoče prenaša kisik po krvi (kar posledično 
pomeni sprostitev telesa). Drugi pa je, da 
pravilno pilates aktivno dihanje, pripomore 
k temu, da vajo še bolje začutimo. Dihanje 
je ves čas koordinirano z gibanjem. Vdih 
naredimo skozi nos in izdih skozi usta, kar 
nam omogoča intenzivnejši stisk mišic.

3. Kontrola velja za eno najpomembnejših 
pravil oz. principov pilates vadbe Kontroli-
rano gibanje nam nudi kontrolo nad tem, 
kaj sploh počnemo. Gibanje brez kontrole 
lahko pripelje do nepravilne tehnike in po-
škodb. Kontrola je povezana s koncentraci-
jo. Vsa gibanja so kontrolirana z mislimi.

4. Osrediščenje »power house«, v doma-
čem izrazoslovju znan kot princip »hiše 
moči« ali center. Mišice, ki jih krepimo v 
trupu, so steber našega telesa. Predstavljajo 
fizični center, iz katerega izhajajo vsa giba-
nja. Hišo moči sestavljalo mišice v trebuhu, 
hrbtu, stranskem delu trupa in mišice me-
deničnega dna. Krepitev tega dela telesa, je 
za človeško telo vitalnega pomena.

5. Natančnost je del kontrole. Izumitelj 
pilates vadbe Joseph Hubertus Pilates je 
govoril, naj se koncentriramo na pravilno 
in natančno gibanje vsakič, ko vadimo, 
drugače bomo vadili nepravilno in bomo 
izgubili učinkovitost treninga.

6. Tekoče gibanje je princip oz. pravilo, ki 
pomeni, da so vsa gibanja izvedena tekoče. 
Gibanje pri pilates vadbi je počasno in traja 
2-3 sekunde v eno smer in 2-3 sekunde 
v drugo smer. Pilates vadba v osnovi ne 
pozna hitrih, nenadnih ali sunkovitih gibov. 
Vadbe ne prehitevamo, vadimo enakomer-
no, brez daljših ustavljanj.

7. Izolacija je princip, ki ga upoštevamo, 
kadar želimo krepiti točno določeno mišico 
ali mišično skupino.

8. Rednost je najpomembnejši princip. 
Če ne vadimo redno, nam nobeden od 
principov nič ne pomaga.

PrAvILA IgrE

NAvOdILA ZA 
IZvAjANjE vAj

Vaje izvajajte počasi. Med vajami dihajte 
počasi (v pilates ritmu dve do tri sekunde 
vdiha in dve do tri sekunde izdiha). Med 
vajami naj bodo prehodi počasni in varni! 
Število ponovitev je med 8 in 10. 

Pri težjih vajah lahko tudi 6, pri lažjih (za vas 
seveda) lahko 12. Med vajami se sprostite s 
poljubnim sprostitvenim položajem.

Za lažje izvajanje vaj lahko kupite DVD s 
pilates vadbo za začetnike in nadaljevalce 
ali obiščete Tanergijin uvajalni tečaj v pilates 
vadbo!



Program za začetnike

ZAČETNI TANErgIjA® PILATES

Potrebuješ: mehko malo žogo.

Vaja 100 leže na hrbtu, dihalni 
ritem 5/5 ali manj

1

Polovični dvig trupa leže na hrbtu2

Most leže na hrbtu3

Dotik tal izmenično z dvignjeno
glavo leže na hrbtu

4

Most z izmeničnim iztegom nog
naprej leže na hrbtu

5

Dvig bokov v bočnem položaju6

Stisk lopatic sede7

Dvig bokov druga v bočnem
položaju druga stran

8

Polovični spust trupa sede9

Dvig bokov v opori zadaj10

Dvig rok in nog leže na trebuhu11

Opora na podlakteh12

Dvig kolen na vseh štirih13

Široki počepi stoje14



Vaje so namenjene zdravemu človeku z 
zdravo hrbtenico. Če imate težave s hrbtenico, 
križem ali kakršne koli druge težave s sklepi ali 
mišicami, se obvezno posvetujete z s svojim 
zdravnikom ali fizioterapevtom. Če se vaj ne 
izvaja pravilno, so lahko nevarne. Tanergija® 
ne odgovarja za nastanek poškodb, ki so 
posledica (nepravilne) izvedbe vaj. 

Strinjam se in potrjujem, da sem prebral/-a 
navodila in opozorila in izjavljam, da sem 
zdrava oseba, ki bo vaje izvajala na lastno 
odgovornost.
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Tanergija® pilates je Tanergetska 
kombinacija:

•  Ker je ustanoviteljici Tanji Želj rešil 
življenje in ga lahko tudi tebi.

•  Ker se v Tanergiji® počutiš, kakor da 
vadiš s prijateljem/-ico, kar pomeni, 
da vadiš bolj sproščeno in so rezultati 
hitreje vidni.

•  Ker te bomo naučili izvajati pilates in 
te bomo popravljali in usmerjali, zato 
da boš imel/-a od vadbe zares veliko.

•  Ker imamo tanergetske krogce 
prijateljstva, ki prinašajo številne 
popuste najbolj pridnim ambasadorjem 
Tanergija® pilatesa!

ZAKAj TANErgIjA® 
PILATES?

www: www.tanergija.si
tel.: 040 833 228, mail: info@tanergija.si


