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مقدمه

اصالح  روی  کشش  مطالعه  از  پس  خودآموزی  دانشجویان  یا  مربی  توسط  باید  کتاب  این 
کننده های پیالتس استفاده شود:

نشانه های ضروری و تصاویر یا نوآوری در پیالتس: کشش درمانی عضالنی در اصالح کننده های 
پیالتس. هر دو کتاب به شما جزئیات بیشتری در مورد روشهای توصیه شده از جمله نکات آموزشی، 
ارائه  را  اصالحات، گرم کردن بدن، کشش ها، محدودیت های استخوانی و مفصلی و موارد دیگر 
می دهند. به اختصار، آنها به شما عمق پس زمینه را می دهند که در اینجا مبنایی برای کاوش در 

مطالب ارائه شده می باشد.
بعدی  مرحله  پیالتس،  در  نوآوری  درک  به  دستیابی  دارید  ای   زمینه  یک  شما  که  هنگامی 
انتخاب بعضی از مواد است سپس دست به کار شوید. هر دو کتاب بحث در مورد مشکل طبقه بندی 
استرچ ها به استانداردها کشیده می شود ، انعطافی که میدهد، مخصوص مفصل است و همه افراد 
ضربات محکم تر و ضربات خفیف تری وارد می کنند. در جمع آوری این مجموعه ای که ما برای 

آن مواد انتخاب کرده ایم.
 ، اوقات  بعضی  دارند.  کمتری  بدن  آگاهی  یا  و   ، ندارند  کشش  در  زیادی  سابقه  که  افرادی 
بخصوص در یوگا ، دانش آموزان نمی توانند کشش را احساس کنند ، زیرا در ابتدا آنها نمی دانند 
چگونه بدنشان را با موقعیت صحیح  سازماندهی کنند. در این مجموعه ، ما سعی کرده ایم این 
مسئله را از بین ببریم. این کشش هایی است که اشتباه گرفتن آنها دشوار است آنها مناطق دقیق 
بدن را هدف قرار می دهند و به اندازه کافی دقیق هستند تا اطمینان حاصل شود که بدن قادر به 
گام برداشتن در برابر حداقل مقاومت نیست و دچار پراش می شود. آنها همچنین نیاز بسیار کمی 
در نحوه ی آگاه سازی بدن یا قدرت انجام  کاری دارند. در اصل این کتاب مجموعه ای ساده از 
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نشانه ها است، از نظر بیومکانیکی امن، سخت برای خودداری کردن و برای هر کسی که سفتی و 
گرفتگی در  هر یک از گروه های اصلی عضالت بدن داشته باشد موثر است

چند نکته پیش روی شماست قبل از آنکه شروع کنید...

چه میشود اگر خودم یا دانش آموزانم چیزی حس نکنیم؟

بعضی اوقات دانشجویی به وضوح با افتخار و بلند اعالم می کنند من چیزی احساس نمی کنم. 
پاسخ معمول من عالی است! این قسمت کوچکی از زندگی شما که به هیچ توجهی احتیاج ندارد. 

خوش شانس نیستی!
واقعًا »هیچ  ، کاماًل صادقانه است که زندگی شلوغ و طاقت فرسا است من  البته منظور من 
احساس نمی کنم« ، من واقعا برات خوشحالم. ایا این یعنی به سالمتی کامل رسیده اید؟ نه اصال. 

برای شروع، ممکن است در پای دیگر یا پهلو به طرف مقابل دچار گرفتگی باشید.
دوم ، وضعیت هوازی شما چگونه است ، کنترل حرکت و قدرت شما چگونه است ؟

سالمتی ، تناسب اندام و سالمتی چندین جزء دارد. من فقط به اجزای جسمانی اشاره میکنم.  
چه احتماالت دیگری وجود دارد، اگر شما یا دانش آموز شما »چیزی احساس نکنید«؟ ابتدا بررسی 
احساس  چیزی  واقعا  که  کنید  بررسی  سپس  هستید.  موارد  اجرای  حال  در  درستی  به  که  کنید 
نمی کنید! اگرهمچنان بی حرکت می مانید و توجهتان را برای لحظه ای به داخل میبرید ، در واقع 

خیلی سخت است که هیچ چیزی احساس نکنید.
چه احساسی دارید؟ و کجا این را احساس می کنید؟ اغلب ، این درون نگری کمی آگاهی به 
ناحیه ای که در حال کشش است میاورد، و ممکن است احساس کنید که در واقع کششی دارد اتفاق 
می افتد ، هر چند این کشش کوچک باشد. به این سواالت مرتبط است که شما چه چیزی را انتظار 
دارید احساس کنید؟ آیا میدانید یک کشش در این منطقه چگونه احساس می شود؟ این سواالت به 
منظور انکار حقیقت از گزارش از خود از جانب شما یا دانشجویانتان نیست. آنها برای تشویق سوال 

از خویشتن اندکی بیشتر، قبل از اینکه کشش بی اثر اعالم شود، طراحی شده اند.
اگر در آخر هم اگر بی نتیجه است ، همینطور هم می شود. به یکی از موارد دشوارتر بروید یا 

مدتی را کاماًل روی چیز دیگری سپری کنید. دلسرد و ناامید نخواهم شد!
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اگر نتوانم کشش را برای 15 نفس)ثانیه( حفظ کنم چه می شود؟

دانش آموزان اغلب ادعا می کنند که نگه داشتن این حالت برای 15 ثانیه دردناک است. این 
می تواند درست باشد. بنابراین باید کامال منصرف شوید؟ به اندازه ای که فقط کمی از آن راحت و 
آسوده شوید. مانند معلم یک کالس، یا یک فرد خودآموز سعی بر تشویق به سوال از خویشتن در 
طول این مرحله کنید. سواالتی را بپرس. چه حسی دارد؟ آن را کجا احساس می کنید؟ آیا احساساتی 

همیشگی هستند یا اینکه سیراب می شوند؟ چه رنگی هستند؟ قرمز و گرم ، یا سبز و راحت؟
همچنان که از حداکثر کشیدگی موثراطمینان حاصل کردیم ، دانش آموزان را به حفظ موقعیت 

خود وادار کردیم،  بدون هیچ تردیدی تحمل آنها در برابر درد و ناراحتی افزایش خواهد یافت.
این به مرور نتایج کششی آنها را بهبود می بخشد و ممکن است به مناطق دیگر که زندگی خود 
را سپری می کند منتقل شود. در واقع ، ام آر آی های اسکن مغز بی شماری وجود دارد که نشان 
می دهد که با تکرار قرار گرفتن در معرض ناراحتی ، تا زمانی که آن را حفظ کنید، مغز شما کمتر 

فعال می شود و تحمل افزایش خواهد یافت.

دانش آموزان چگونه یاد می گیرند؟

دانش آموزان به 3 روش اساسی می آموزند :
از نظر بینایی، کالمی و حرکتی )یعنی ادراک و عمل( در ابتدای کسب مهارت ، بصری و حرکتی 

موثرترین هستند.
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انقباض / کشش آرام

نحوه کار آن به شرح زیر است:

1- خودتان را خیلی آهسته کشیده و به حالت کششی درآورید. ما این راآستانه تنش)نقطه ایجاد 
تنش( می نامیم. در مقیاس یک تا ده ، یک خیلی کشش صورت نمی گیرد و ده کاماًل درد به وضوح 
احساس می شود ، ما نمره پنج یا شش را پیشنهاد می دهیم. به مدت پنج نفس)ثانیه( آن را نگه 
دارید. اگر در حال تدریس در کالس هستید از دانشجویان خود بخواهید میزان شدت آن را برای 

خود ارزیابی کنند.

2- عضالتی را که سعی در کشش آنها دارید منقبض کنید. ما به شما عالیمی از اینها می دهیم، 
گرچه ممکن است مخالف آن به نظر برسد ، عضالت مذکور را به مدت پنج ثانیه منقبض کنید. 
حدود 30٪ از حداکثر تالش خود را اعمال کنید و به آرامی شروع کنید. از نشانه های توصیف شده 
آزادانه استفاده کنید. اگر در حال تدریس هستید و گزینه های دیگری دارید ، مطمئن باشید تا آنها 

را بسیار ساده نگه دارید.

3- کاماًل آرام باشید و دوباره به موقعیت جدید برگردید. انتظار معجزه نداشته باشید ، اما شما 
می توانید انتظار داشته باشید که بتوانید بیشتر کشش اعمال کنید، این کشش اغلب بین 1 تا 10 
سانتی متر دورتر از آن ایجاد می شود. جدید را برای پانزده نفس)ثانیه( نگه دارید آستانه تنش)نقطه 

ایجاد تنش(


