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Oase pentru viata 

 Oasele tale sunt la fel de fiabile asa cum pozitia dumneavoastra este capabila 
sa sustina greutatea corpului intr-o aliniere eficienta. Oasele tale sunt la fel de 
puternice, asa cum activitatea dumneavoastra este dinamica si capabila sa faca fata 
provocarilor care necesita rezistenta. Oasele tale sunt la fel de sanatoase, daca 
miscarile tale sunt naturale si toate partile corpului tau sunt coordonate armonios.                              
 Prin simplele si eficientele procese de miscare a celor şaizeci de ore din 
programul „Oase pentru viata”, veti invata treptat cum să:                                                   
-  stimularea rezistentei osului tau si experimentarea optimismului biologic al unui 
schelet de incredere                                                                                                   

 - coordonarea unei plimbari elastice si dinamice                                                   

  - alinierea pozitiei dumneavoastra in conditii de siguranta a greutatii                     

   - dezvolta-ti indemanarea restabilirii echilibrului                                                    

     - sporirea placerii de miscare 

 Despre program                                                                                                    

  Un stil dinamic si elastic de mers pe jos este motivatia naturala care stimuleaza 
organismul la intarirea oaselor sale. Sunt pulsatiile ritmice ale pasilor plini de viata 
care permit sangelui sa transporte substante nutritive si oxigen, pentru a patrunde in 
tesutul solid al oaselor si pentru a asigura cresterea celulelor osoase noi. O pozitie 
bine aliniata si o coordonare armonioasa de circulatie sunt esentiale pentru 
sustinerea presiunii elastice a acestei plimbari dinamice, care poate stimula rezistenta 
osoasa. Cercetarile comparative arata ca femeile din Africa, care transporta 
incarcaturi masive pe capetele lor, sunt de sute de ori mai putin susceptibile la 
fracturi decat femeile din Vest, in ciuda faptului ca densitatea lor osoasa este mai 
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mica decat cea a femeilor occidentale. 

                              

 Programul „Oase pentru viata” abordează aspectul functional al calificarii 
miscarii, oferind o serie de procese de miscare care imbunatatesc calitatea 
coordonarii organismului. Accentul programului consta in organizarea scheletului 
intr-o pozitie de siguranta a greutatii pentru a sustine pulsatiile elastice de forţă - 
codul natural pentru rezistenta osoasa si suplete.                                                                               
 „Oase pentru viata” se bazeaza pe invataturile lui Moshe Feldenkrais pentru 
reeducarea obiceiurilor de circulaţie. Imbunatatirea calitatii de miscare se realizeaza 
prin experienta treptata a optiunilor neutilizate. Invatatura este orientata spre 
integrarea armonioasa a tuturor partilor corpului in functionare, integrarea fiind 
caracteristica centrala a oricarui organism. Modalitatile sugerate de miscare sunt 
explorate in perspectiva coordonarii reciproce a tuturor partilor corpului. 
Feldenkrais a spus ca obiceiurile pot fi schimbate in acelasi fel in care s-au format.                       
 Configuratiile in miscare in programul „Oase pentru viata” sunt modelate 
dupa tiparele primordiale de locomotie in natura. Eficienţa acestor modele a fost 
dovedita de-a lungul milioanelor de ani de evolutie. Aceste modele de baza de mers 
pe jos sunt reinvatate in cadrul programului cu efect de sera a conditiilor de 
siguranta si practica progresiva, care sunt adaptabile ritmului individual si 
capacitatii.  Instrumente simple faciliteaza dezvoltarea rezistentei controlate la 
presiune, ca folosirea unei benzi de panza ca un ham, impingand un perete, ridicarea 
greutatilor sau invatarea modalitatilor sigure de cadere.  Obiectivul masuratorilor 
digitale densitatii osoase a oamenilor care practica in mod regulat programul, arata 
imbunatatiri semnificative in multe cazuri. La nivel subiectiv, participantii gasesc 
bucurie in practica lor si sunt mai multumiti de competenta lor in miscare. Increderea 
crescuta intr-un schelet mai fiabil inspira o senzatie de optimism biologic. 

 Programul Rational                                                                                              
 Cercetarile recente de la NASA a adus in constiinta publicului, problema 
pierderii de masa osoasa si a transformat atitudinea fata de aceasta. Inaintea 
investigatiilor NASA in acest subiect, dezintegrarea oaselor a fost perceputa ca o 
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parte normala a procesului de invechire. Aceasta credinta a pierdut credibilitatea 
dupa astronautii tineri, modelele de fitness in societatea occidentala, intoarsa din 
spatiu cu oase slabe. A devenit evident ca problema deteriorarii tesutului osos nu 
depinde de varsta, ci mai degraba, depinde de reactia organismului la conditiile in 
care traieste.                                                                                                          Un mediu 
cu gravitatia zero nu ofera organismului un indiciu de care are nevoie pentru a 
construi puterea in oasele sale. Celulele noi nu sunt generate. Celulele vechi continua 
sa finalizeze ciclul lor de viata, ca de obicei. Fara o noua generatie de celule, 
populatia de celule osoase pastreaza diminuarea. Osul devine slab si se afla la risc de 
fracturi. 

Pierderea tesutului osos: Este un proces natural ireversibil de imbatranire sau un 
raspuns la conditiile vietii? 

 Vestea buna este ca NASA a demonstrat ca este posibil sa restabileasca 
densitatea osoasa, chiar dupã ce aceasta a fost saracita. Organismul raspunde la 
conditiile mediului. La intoarcerea din spatiu si producand pulsatii de presiune 
elastica prin reconfruntarea cu gravitatea, osul regenereaza. Acest lucru poate fi 
realizat doar daca scheletul este orientat sa navigheze si sa continue o traiectorie 
eficienta a pozitiei, care poate sustine aceasta forta de presiune. Desigur, exista, de 
asemenea, aspectele nutritionale implicate in acest proces de reabilitare.                               
 Pentru publicul larg, aceasta noua abordare poarta un mesaj de incurajare. 
Exista o sansa ca procesul de dezintegrare a oaselor sa fie reversibil, in anumite 
conditii.                                                                         

Scopul programului „Oase pentru viata” este de a reconstitui conditiile 
functionale care sunt capabile de stimulare a recresteii oaselor, chiar si dupa ce au 
fost saracite.                                                                               

Un numar mare de studii de cercetare au investigat esecul a corpului matur, in 
special la femei, de a absorbi calciu si minerale din sange in os. Dincolo de 
chimicalele relevante, nutritionale, hormonale si aspecte ale problemei, cercetatorii 
au subliniat in mod constant la lipsa de miscare viguroasa ca unul din factorii 
implicati in esecul de absorbtie minerala si slabirea tesutului osos. De fapt, stilul de 
viata al oamenilor din Occident tinde spre a evita orice miscare care poate fi inlocuita 
de masini. Este considerata o realizare tehnologica de a avea de lucru la organismul 
facut de roti, ascensoare, scari rulante si automate. Cum este posibil sa beneficiam de 
tehnologie fara sa platim un pret in fiziologia noastra? Cum poate miscarea corpului 
afecta puterea de oase?  Cercetatorii puncteaza consecvent faptul ca lipsa de miscare 
viguroasa este unul dintre motivele pentru esecul organismului matur de a absorbi 
minerale esentiale din sange in oase.                                                   

Miscarea naturala este un concurs intre greutatea corporala si gravitatea 
planetei. O creatura fara un schelet este capabila sa realizeze miscare in mediul prin 
recrutarea efortului sau muscular, contractand corpul si eliberandu-l sa se extinda. 
Creaturile cu un schelet au un avantaj, deoarece scheletul poate pacali gravitatea si sa 
schimbe munca muschilor. Daca scheletul uman este construit cu un os pe partea de 
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sus a altora, aproximativ o linie verticala, astfel incat organismul se poate sprijini pe 
ea insasi, nici un efort muscular nu va fi necesar sa stea in picioare in echilibru. 
Astfel, atunci cand presiunea din greutatea corpului este crescuta prin piciorul 
preliminar pe teren de catre presiunea elastica a genunchiului indreptat, o presiune 
de contor este produsa de pe pamant, echivalentul in vigoare de la greutatea 
corpului. Atunci cand scheletul este organizat intr-o firma si axa bine aliniata, aceasta 
contra-presiune de pe pamant impingand in sus, ridica pozitia si permite sa lanseze 
urmatorul pas inainte.                                                                                      O circulatie 
eficienta umana este economica, in sensul ca utilizeaza greutatea propriului corp 
pentru a propulsa circulatia in mediul inconjurator. Acest lucru este adevarat, cu 
conditia ca scheletul sa se poata organiza intr-o anumita configuratie si, de asemenea, 
reversul acesteia. Scheletul trebuie sa fie capabil sa-si indoaie articulatiile flexibil, 
precum sa-si fixeze vertebrele, impreuna intr-o axa longitudinala stabila. De-a lungul 
acestei axe, care seamana cu un stick, transmisia ambelor forte, atat greutatea 
corporala, cat si raspunsul planetei este posibila. Aceasta transmisie de presiune 
circula de la un capat al corpului la alta.  Miscarea pacaleste forta de gravitatie 
prin sublinierea tractiunii pasului elastic pe pamant cu forta greutatii corpului. Ca o 
reacþie, contrapresiunea, intorcandu-se de pe pamant, ridica corpul si-l muta inainte 
cu usurinta. Pentru ca cele doua forte sa treaca de la un capat la altul cu nici o 
pierdere si nici o intarziere, scheletul trebuie sa fie organizat pentru a obisnui 
continuitatea efectul acestui stil de transmitere.                                                              
                                         

Acest ciclu de presiune si contrapresiune apare in pulsatii ritmice in fiecare 
pas de mers pe jos. Scheletul sofisticat este capabil sa-si articuleze incheieturile si 
permite o cedare moale la gravitate, in timp ce un picior se desprinde de la sol si 
trece prin aer la pasul sau urmator. Cand picioarele sunt pe pamant, scheletul este 
imediat capabil sa stranga o vertebrã la alta, aliniind oasele intr-o axa uniforma si 
stabila, care va sustine impactul raspunsului de la sol si-l va utiliza pentru realizarea 
verticalitatii. Rolurile de moliciune si fermitate sunt apoi gata sa schimbe din nou. 
Nici un instrument de om nu este capabil de transformare polarizata in textura 
propriului hardware, la viteza unui impuls non-voluntar a creierului.                                                     
  

Aceasta alternanta a rolurilor intre flexibilitate si stabilitate, intre indoirea in 
jos si indreptarea in sus, intre moliciune si putere, intre ancorare si detasare, are loc 
printr-o calificare automata inerenta in sistemele vechi ale creierului. Omul nu are 
nevoie de control constient, in scopul de a coordona dinamica mersului pe jos. Este 
chiar greu pentru el sa-l construiasca in mod intentionat afara din calculul cognitiv. 
 Capacitatea de a pacali gravitatea si de a transforma greutatea corporala intr-o 
forta mobilizatoare, depinde de capacitatea incheieturilor sa se articuleze si sa se 
stranga. Coordonarea articulatiilor scheletului pentru a lucra in armonie este o 
abilitate primordiala a creierului. Puterea de propulsie a mersului pe jos depinde de 
abilitatea de a alinia nivelul coloanei vertebrale intr-o axa stabila, care poate aplica 
rezistenta care se potriveste cu presiunea greutatii, precum si cedarea alternativa de 
gravitate si eliberarea inaspririi articulatiilor.                                                        
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Mecanic, acest model alternativ elastic de mers pe jos are efect de reinnoire a 
oaselor. Pulsatiile ritmice agita corpul si stimuleaza circulatia sangelui, crescand 
livrarea substantelor nutritive si oxigenului la fiecare celula a corpului. Doar 
miscarea viguroasa va permite nutrientilor din sange sa patrunda in tesutul solid al 
osului. Doar un schelet bine aliniat, coreland curbele sale, va fi capabil sa sustina in 
conditii de siguranta sarcina cresteri presiunii pulsate in miscare dinamica, de care 
este nevoie sa se hraneasca osul.                                                                                     

Mai putin importanta pentru sanatatea oaselor este faza circulatiei sanguine 
care intoarce sangele de la extremitati la inima si plamani. Aceasta este faza de 
compensare a reziduurilor, creata de procesul metabolic, din tesuturi. Sangele din 
vene se muta de la extremitati sus fata de forta de gravitatie si tinde sa fie mai lent 
decat faza de hranire. Dificultati si intarzieri in eliminarea deseurilor, diminueaza 
animatia si poate duce chiar la boli. Tesutului osos, nu este in stare sa absoarba mai 
multi nutrienti pentru reinnoirea acestuia. Acesta este un tesut blocat, care devine 
vechi inainte de timpul sau. Fara cele doua fluxuri libere, oasele nu pot construi 
celule noi. Ele devin poroase si slabe, care pot fi fracturate intr-o cadere rea sau chiar 
fara sa cada. Unii oameni isi rup oasele doar prin rotirea in pat.                                                                
 Din punct de vedere neurologic, modelul mecanic al coordonatelor de mers 
pe jos intr-un schelet, care este aliniat in mod constant, se deplaseaza ritmic, 
armonios si capabil sa produca presiune elastica, este perceput de organism ca un 
semnal de consolidare al oaselor si ingrosare a tesuturilor sale. Creierul identifica 
caracteristicile stilului de mers pe jos, care necesita oase puternice si stabileste corpul, 
astfel incat sa poata indeplini aceasta nevoie de succes. Greutatea ritmica de mers pe 
jos si intarirea oaselor sunt intercalate impreuna ca functia si structura sa se 
adapteze.                                                                                                                   
 Atunci cand miscarea devine plictisitoare, exista dorinta de a se misca din ce 
in ce mai putin si acea persoana devine blocata intr-un ciclu vicios de deteriorare. 
Miscarea plictisitoare fara interactiunea elastica cu gravitate face la om civilizat ceea 
ce gravitatia zero face la astronauti tineri. Miscarea care nu este elastica, nu 
stimuleaza puterea oaselor si nici nu incurajeaza pozitia verticala. Cu oasele slabite si 
pozitia prabusita, dorinta de a muta dispare si asa mai departe.                                          
 Calea de iesire din acest cerc vicios este crescuta prin vioiciune in miscare 
fizica. Calitatea de organizare a corpului, pozitia, coordonarea de circulatie trebuie sa 
fie actualizata pentru a sustine cu succes provocarea presiunii sporite de circulatie 
dinamica. Crearea conditiilor pentru cresterea rezistentei osoase prin pozitie bine 
organizata si miscarea dinamica este punctul de plecare pentru programul „Oase 
pentru viata”.                                                                                                      

Presiunea necesara pentru a hrani osul nu este orice fel de presiune si nu este 
cu siguranta maximul de presiune statica. Presiunea care poate stimula consolidarea 
oaselor trebuie sa fie echivalenta in volumul sau, model, ritm si proportia de 
distributie intre partile corpului, la presiunea care domina in cele mai fundamentale 
ale miscarilor: o plimbare sanatoasa si viguroasa. Climatul de presiune, care sustine 
puterea si supletea osului, exista intr-o gama foarte specifica de presiune. Orice 
abatere de la acest nivel nu va fi utila in cel mai bun caz, si poate provoca daune 
categorice in cel mai rau caz. Moderarea nivelului de presiune nu este o sarcina 
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simpla. Evitand nevoia compulsiva sa-si exprime intentia de catre puterea maxima, 
mai degraba decat de sensibilitatea maxima, necesita constientizare si un simt al 
masurii.                                                                                                                   Un aspect 
crucial pentru programul de stimulare a rezistentei osoase prin miscare dinamica 
este modul in care oamenii cu un nivel scazut de fitness vor putea sa se confrunte cu 
provocarile de presiune intensa. Cum pot oamenii, care au neglijat activitatea fizica la 
un nivel in care oasele lor au devenit poroase si sunt expuse riscului de a fi 
fracturate, experienta miscãri dinamice fara frustrare sau prejudiciu real? Cum pot 
oamenii cu atitudine si care sunt limitati in optiuni de miscare, tolereaza semnificativ 
fara sa fie raniti in punctele vulnerabile ale alinierii lor disfunctionale? Intr-adevar, 
oamenii care au nevoie de miscare dinamica nu sunt capabili sa-l realizeze. Intr-
adevar, siguranta personala a fiecarui cursant este considerentul principal al 
programului pentru restabilirea intaririi oaselor si aceasta este contributia sa 
specifica. Miscarea proceselor a programului „Oase pentru viata” sunt prezentate 
intr-un mediu de invatare care asigura moderatie si ingrijire de sine. Programul ofera 
multe instrumente de securitate pentru a proteja articulatiile vulnerabile ale curbelor 
coloanei vertebrale, genunchii, soldurile.                                                                                                       
 Programul „Oase pentru viata” ofera o varietate de mijloace de protectie 
pentru a garanta siguranta corpului, precum si pentru a permite detasarea de la 
modelele obisnuite. Instrumentul important pentru sustinerea presiunii greutatii, 
fara riscul de vatamare este o fasie de panza, sapte metri lungime, care se infasoara in 
jurul corpului ca un ham. Hamul sustine organismul impreuna, dandu-i puterea de 
incredere a unei axe. Acesta ghideaza fiecare articulatie sa-si asume dispozitia 
proportionala intr-o aliniere mai functionala, astfel ca abilitatea organismului de a 
rezista presiunii va fi majorata. Aceasta expunere a oaselor la cresterea presiunii in 
miscare este sursa lor de vindecare. Hamul permite chiar si oamenilor neorganizati 
sa experimenteze in cadrul lor insisi un model  de pozitie mai eficienta cu care isi pot 
dezvolta, atat o imagine de incredere in sine, cat si capacitatea reala de a practica 
miscari de greutate, fara sa riste. Cateva miscari zilnice in ham pot oferi posibilitatea 
pentru fiecare parte a corpului pentru a lua partea sa de responsabilitate intr-un mod 
mai bun de auto-organizare. Alinierea imbunatatita este reflectata in mod spontan 
dupa aceea in picioare, fara carja de harnasament si poate fi inceputul unei pozitii 
modernizate.                                                                                                             

Un alt mijloc simplu de invatare in conditii de siguranta este utilizarea unui 
perete de rezistenta. Impingerea peretelui cu mainile sau picioarele in timp ce stai 
culcat, garanteaza o cale mai eficienta pentru transmiterea presiunii in tot scheletul. 
Sprijinindu-se pe spate de perete in timp ce stai in picioare, ofera o sansa mai buna 
pentru forta de produsa de picior pentru a genera efectul unei transmisii line si 
consistente a presiunii de la un capat la altul.                                                          

     La sfarsitul unui proces de miscare, care este special conceput pentru 
scopul de consolidare a oaselor, organismul alege o pozitie mai ideala pe cont 
propriu. Capul sta pe partea de sus a coloanei vertebrale si mergand pe jos, miscarea 
este in armonie si vivacitate.                                
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 Oasele sunt organe vii, receptive si este posibil sa le ofere cu conditiile 
initiale care sunt concepute pentru a stimula puterea lor. Starea de sanatate a oaselor 
este o parte din ecologia personala a unei persoane, care este in mainile si picioarele 
fiecarui barbat si femei, neconditionata de nici o autoritate externa. Fiecare persoana 
care poate merge, este capabila sa opreasca intr-o masura mai mare sau mai mica, 
procesul de saracire a oaselor. Deteriorarea poate fi chiar inversata de miscarea 
naturala. Masuratorile clinice, luate dupa patru luni de munca a unui grup de elevi 
din Tel Aviv (2001), au aratat rezultate incurajatoare in mod neasteptat.                                                 
 Fiecare persoana poate invata in ritmul sau propriu, in conditii de siguranta si 
treptat modelele fundamentale ale miscarii naturale si pot recapata un stil bogat in 
presiunea elastica, oferind astfel organismului cheia de la intarirea oaselor sale.                                   
 Miscarea naturala, care rezoneaza prin fiecare parte a corpului, le integreaza 
pe toate in armonie gratioasa. Aceasta organizeaza corpul, atat pentru stabilitate, cat 
si pentru flexibilitate. Inspira incredere in oase, precum si in libertatea articulaþiilor. 
Bucuria care apare in efectuarea miscarilor viguroase, cu usurinta si succes este un 
companion constant la activitatea dinamica. Eu numesc aceasta bucurie, optimism 
biologic. Acest optimism biologic este beneficiul real al programului; intarirea 
oaselor este bonusul. 

Temele procesului programului 

1. Presiune optima - defineste nivelurile de forta                                                   

    - mainile apasa maxilarul: presiune 80%, 40%, 20%                                         

    - ritmul respiratiei, ritmul mersului pe jos                                                              

    2. Atingerea - pulsatii ale presiunii ritmice                                                                                              
- atingere pe cap, piept, rinichi, bazin                                                                      

  3. Moduri de raspuns la presiune                                                                        

       -  val ondulat flexibil                                                                                                           
- o unitate de axa stabila                                                                                    

       4. Alinierea gatului – pozitia strangularii                                                           

   - degete unite, degete separate                                                                                

- articulatii indoite intre dinti – extragerea rezistentei, indreptarea gatului inapoi                                 
- mana stabilizeaza barbia si pieptul - neutralizarea diferentierii gatului                                     
- mana piaptana parul - o alungire pasiva a gatului                                                                  
- utilizarea manii ca picior - organizarea pe partea superioara a spatelui              

 5. Alinierea lombara - coreland link-ul critic al lantului postural                                                          
- degete unite, degete separate                                                                                
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    - impingand cu picioarele pe perete - aplatizarea lombara                                                                      
6. Sarind pe tocuri - presiunea elastica consolideaza osul                             

  - sarind in rotatii                                                                                                     

 - baza lata - baza ingusta                                                                                              

  - interiorul / exteriorul marginii piciorului                                                                                                  

- incrucisarea bratelor                                                                                                                                         

- brate inelate                                                                                                                                     

- concentrarea eficienta a presiunii in mingea piciorului                                                                             

- sarind intr-un picior                                                                                                                                    

- tocuri mai mici decat suprafata podelei                  

                                                                                

   7. Strategii folosind un perete – retinerea cuprinsa in sprijin imbunatateste 
pozitia                                                                                              

    - interactiunea  picioarelor / umarului - model de mers pe jos                                

 - un nod pe perete - provocare si sprijin vertical                                                

     - doua noduri - reproiectarea alinierii                                                                                                        
- rumba in banda - interactiunea reciproca a soldurilor / umerilor                     

     - spate lung / spate scurt - relatie intre fata si spate                                  

     - un copac in padure - rotatii de trunchi de-a lungul unei role                                  

 8. Efect de domino - transmiterea presiunii de la un capat la altul                      

    - raspunsul valului - flexibilitatea proportionala a curbelor                                                                    
- raspunsul axei - strangerea scheletului pentru a utiliza presiunea                                                      
- mana pe cap, mana pe perete - conectarea capului la lantul de forta                     

  - calcaiul impinge degetele de la picioare /  degetele de la picioare imping calcaiul 

 - conditionand articulatiile soldurilor si coloanei vertebrale pe picioare                                                  
9. Acces de furie / fara acces de furie - bucuria asertivitatii                                

   - lovind cu picioarele si pumnii                                                                                 
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    - tocuri lovind si coate atingand                                                                                   

10. Respiratie completa - presiunea stimuleaza respiratia                                          

  - „Ha + 3” formula respiratiei - furnizarea oxigenului in activitatea dinamica                                      

11. Brate - picioarele din fata sunt lipsite de functia originala                     

    - mana - in - mana intr-o banda - utilizarea neobisnuita care imbunatateste obiceiul                         

12. Incheietura - reabilitarea sustinerii presiunii                                                                       

- mana impinge peretele - incheietura mainii organizeaza coloana vertebrala si 
bazinul intr-o spirala                                                           

  13. Reorientarea articulatiei soldului - alinierea rotilor                                                

  - bicicleta pe partea articulatiei soldului pentru stabilizarea bazinului                               
- arcul si sageata - echilibrarea articulatiei soldului, protejand in acelasi timp 
lombarea                                                                                                     

 - calcai la ischion - eliberarea libertatii anatomice in articulatia soldului              

   - bazin masculin - reducerea distantei dintre articulatiile soldului, evocand 
indreptarea                                                                                                                         

   14. Cutia toracica – piulita grea de spart                                                           

  - coaste in jurul directiei - reproiectarea cosului coastei                                                             
15. Picioarele - baza determina structura                                                        

    - sandale romane - centrul de presiune in metatarsal pentru mers pe jos eficient                                
- demistificarea legaturii reflexoterapiei - neurologice intre presiunea din glezna si 
dispunerea lombara                                                                           

     16. Glezna - ajustare multidimensionala                                                                                                 
- flexibilitate si stabilitate in glezna - miscarea corpului in raport cu glezna stationara                          
17. Lamele umarului – inlocuitor pentru a nu merge pe jos in 4 labe                  

    - lamele umarului ingust / lat sprijinindu-se de perete - optiuni in stapanirea 
spatelui                                                                                                   

   - omoplatii sus / jos - echilibrarea din fata si spate in pozitie                          

      18. Maxilarul - articularea originala directionand coloana vertebrala                                              
- genunchi culcati / genunchi ridicati – interactiuna maxilar / bazin pentru a 
neutraliza excesul de stres in maxilar                                                           
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  19. Ridicarea stomacului - organizarea viscerelor pentru a spori miscarea                                          
- integrarea yoga cu miscare - miscarea consolideaza pozitia                                     

  20. Genunchii elastici - conditia pentru generarea presiunii                

  - genunchi indoit – elasticitate spontana                                                            

    - ham in jurul genunchiului – incorporeaza genunchii pentru incatusarea pozitiei                            
- genunchii intr-o banda - mana activeaza genunchiul pentru modelul programului 
contor productiv                                                                                           

   21. Timpul de recreatie                                                                                          

 - rostogolirea dintr-o parte in alta - uniformitatea reformelor                                                                    
- figura celor opt cercuri ale genunchilor la piept – simetria tridimensionala                                          
- vizualizarea interiorului osului - recrutarea puterii subconstientului                  

  - dinamica cascatului - dar al naturii pentru a umple din nou deficitul de oxigen                                
- vizualizarea proceselor vertebrelor anterioare sau posterioare - concentrarea 
intentiei determina un spate lung sau scurt                                       

- imaginarea unei caderi ideale - traumatisme reprogramate                              

    - vizualizarea frunzei verzi - reconciliere cu speranta                                           

     - constiinta osului - disponibilitatea de a muta                                               

           - meditatie rosie si roz - oxigen la plamani, hrana la os     

    22. Treceri                                                                                                                 

  - din asezat pe un scaun la stat in picioare - sincronizarea distributiei fortei de 
munca, cu jocul de presiune                                                                        

 - de la picioarele incrucisate la sedinta in picioare - directia calcaiului in crestere                                 
- de la stat in picioare la stat pe podea - scufundarea proportionala de a neutraliza 
teama de cadere                                                                                           

 - de la culcat la asezat frontal - consolidarea spatelui, fara penalizarea gatlui - 
maxilarului - stomacului                                                                               

  - de la culcat la stat in picioare - competenta inspira incredere                        

   - angajamentul unui ritm consistent - garanteaza coordonare armonioasa     

23. Tarasul - prototipul locomotiei organice                                                                                                 
- piciorul impinge un perete                                                                                               
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  - indreptarea genunchiului indoit - parghia de miscare un pas inainte                   

      - capul sub cot - impingerea mainii pe un teren solid ca o forta mobilizatoare                                  
- zdrobirea capului - generatoare de miscare de la coloana vertebrala                                                      

24. Inotul primal - piciorul original / relatia lombara                                                               
- Bucla piciorului in inot - rotatia piciorului organizeaza bazin - coloana vertebrala - 
cap                                                                                                     

  25. Tarasul in patru labe - pregatire preliminara pentru mersul pe jos    

- tigru care se taraste - indoirea coatelor                                                          

       26. Hamul - imprumutul integrarii prin intermediul unui material de 1 metru                            
- obligarea hamului - sustinerea corpulului impreuna                                                

  - mersul pe jos lateral - schelet ca o unitate in pasi primitivi                                         

 

  - mutarea in ham - asigurarea axei antigravitatiei pozitiei verticale                                                        

27. Rularea - perfectionarea miscarii dinamice                                                                            
- rularea - restaurarea elasticitatii                                                                                                                     
- indoirea genunchilor in miscare                                                                                        

 - rularea in ham, cu capul inclinat - continuitatea construieste neprihanirea                                          

28. Saritura                                                                                                                   

 - saritura in ham - invatand cum sa pacalesti gravitatia                                           

    - respirand in timpul sariturii - "Ha + 3" formula pentru furnizarea oxigenului                                  

29. Plimbare africana - descifrarea harul efortului functionarii sustinerii greutatii                            
- incarcatura pe cap - ghid pentru ajustarea alinierii eficiente                                                           

- secure de siguranta a gatului - cooperarea pieptului cu nici o penalizare pentru 
lombar                                                                                                     

       - brate ca niste vasle - bratul balanseaza in urma scoaterii pieptului; bratul inainte 
ca un substitut pentru picior                                                                          

 - detasamentul piciorului fara sa se incarce pe cap - calcaiul in planul piciorului si 
ischionului                                                                                                

 30. Ridicarea greutatilor - nevoia de rezistenta construieste rezistenta                                                 
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- greutati in conditii de siguranta de ridicare - o provocare a stapanirii traiectoriei 
sincronizate si in conditii de siguranta                                                                      

        - incarcatura pe picioare  

- stabilitatea pozitiei cu elasticitatea genunchilor - incarcatura pe incheieturi - 
angajarea coloanei vertebrale prin intelepciunea spirala                                                                             

31. Alpinismul - tarasul antigravitatiei                                                                                           
- dinamica alpinismului - corpul tras de mana                                                                                              
- tragerea bratelor in perechi - rezistenta controlata pentru a ridica tonul corpului 
controlled                                                                                                       

   - alpinismul pe stanca - tragerea franghiei in perechi                                               

    32. Presiune isometrica - autorezistenta                                                                

  - catuse - circuit inchis al presiunii interioare sporite                                        

 33. Echilibrul - angajamentul constant al creierului                                                    

  - negociere pentru echilibru de incredere - o perspectiva de integrare                      

    - formare in perechi - pierderea controlata a stabilitatii pentru a regenera 
ingeniozitatea pentru recuperarea echilibrului                                                            

 34. Caderea - formare în strategii pentru a evita un prejudiciu                          

 - ghemuitul - scufundarea proportionala in termen de rotatie                              

     - rostogoliri inainte si inapoi, de la stat pe podea la stat in picioare pentru 
competenta si agilitatea de a depasi teama de a cadea                                              

  - cadere initiata - devenita familiara cu pierderea stabilitatii                                         

35. Modele de locomotie organica                                                                              

 - modelul „Vaca” - gat curbat in interior                                                                                    
- modelul „Cal” - gat curbat in exterior                                                                                                           
- saltul „Caprelor” - sarind de pe un picior pe altul                                                          

 - lupta „Cocosului” - impingerea pe un picior                                                                                
- alunecarea laterala - un moment de lejeritate                                                                 

    - Catararea - se incadreaza in stilul maimuta                                                           

     36. Aspect nutritiv - cercetare si fapte                                                                                    
- alimente bogate in calciu si minerale                                                                            
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 - ce sa manance / sa nu manance - riscul de a perturba echilibrul pH-ul                                                

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                

 

 


