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 Formarea mea la Institutul de Studii ale Mişcării Laban s-a schimbat cand am 
văzut mişcarea şi am învăţat pe alţii. În 1985, m-am înscris într-un program care a 
durat 1 an la acest institut. Am fost fascinat de teoriile Laban despre spaţiu, ca 
dansator şi coregraf. Fiind un CMA (certificat al Analizei de Mişcare Laban), s-a 
deschis o noua lume despre circulaţie şi cariera mea de predare. Irmgard Bartenieff, 
fondator al Institutului de Studii ale Mişcării Laban (LIMS), a fost o femeie 
renascentista. Toate mişcarile au fascinat-o: dezvoltarea copilului, perspective 
culturale, comunicare non - verbală, psihologie, terapie fizică si dans.                                                     
 Principiile Bartenieff ™ (BF) este un sistem creat de Irmgard Bartenieff să 
înveţe oamenii concepte pentru promovarea funcţionarii sănătoase. Frumusetea 
sistemului imbunatateste puterea, funcţia şi mobilitatea. Aceasta este una din 
putinele modalităţi ale corpului care abordează modul în care corpul organizează 
cererile spaţiale diferite. Sistemul este simplu de daramat până la 6 acţiuni de 
circulaţie de bază. Complexitatea vine cu multele combinaţii ale celor 6 acţiuni, 
privind concepte de respiraţie, sprijin de bază, aliniere, rotaţie, frazare şi intenţie 
spaţiala. Cererile de circulaţie sunt fără sfârşit, cu nici un conflict de stil.  În cadrul 
oricărei practici fizice, BF este un sistem modular în orice formă de mişcare. Prin 
intensificarea funcţiei, corporalitatea se îmbunătăţeşte. Acest lucru este esenţial cu 
probleme de reabilitare a prejudiciului şi sport / spectacol de dans.                                                        
 Predand principiile Bartenieff ™, în orice lecţie de mişcare sunt dispozitive 
minunate prescurtate pentru a îmbunătăţi o sesiune de indrumare. Fie că este vorba 
de purtarea sutienului la dansator, leagăn de tenis sau braţul rănit a unui client, 
întreţeserea BF în cadrul planurilor de lecţie de mişcare, îmbunătăţeşte repede lecţia. 
De exemplu, în cazul în care umerii sunt sus, punând atenţia clientului in lucrarea 
din omoplat, poate îmbunătăţi forma. 

 

 

0722.511.485     masaj-osteopatic.ro 

http://www.flickr.com/photos/movementsafoot/1444358431/�


Ciprian Bachigeanu 
 

 

 Primele mele ore bazate pe principiile Bartenieff ™ au fost la Centrul Dr. 
Backrach pentru Medicina Osteopatica în 1987 pentru condiţionarea clientilor răniţi. 
Predarea principiilor Bartenieff ™ unei populaţii rănite, m-a învăţat puterea acestui 
lucru. Colegii mei din programul Laban / Bartenieff au fost dansatori atat de buni, 
încât nu am înţeles importanţa BF. Munca cu clientii răniţi m-a condus la o înţelegere 
mai profundă a conceptelor BF şi potenţialul lor în asistarea remodelarii neurologice. 
Lucrand cu clienţii cu leziuni, am văzut disfuncţie în tiparele de circulaţie ale 
acestora. BF a dat clientilor informaţii despre modelele de circulaţie ale acestora şi 
modul de a face schimbări pozitive. Datorită succesului meu de a lucra cu clientii, am 
fost invitat şi plătit sa învăţ să predau Pilates la Terapie Fizică JRW în 1990. La acea 
vreme, terapeuţii fizici au avut probleme cu profesorii tradiţionali Pilates care 
lucrează cu o populaţie rănita.                                                                                            
 Majoritatea cazurilor de clientela a practicii terapiei fizice au suferit repetate 
tulburari de stres. Deoarece braţele lor / mâinile au fost in trauma, o multime de 
exercitii Pilates au fost contraindicate. În cadrul sesiunii Pilates, lucrez cu clientii pe 
principiile Bartenieff: relaţia mână – omoplat înainte sa ma antrenez, facand exerciţii 
mai complexe şi mai grele. Primul meu scop a fost sa obţin cu uşurinţa mişcarea 
omoplatului pentru a ajuta la ridicarea bratului. Când acestea ar putea lucra fără 
durere, as adăuga usor mai multa rezistenţă.  

 Principiile Bartenieff ™: ridicarea coapsei este o acţiune importantă a tuturor 
mişcarilor: mers şi dans / activităţi sportive. Este depasirea dansatorului, iniţierea 
lovirii cu piciorul în sport, yoga, fitness şi cel mai important mersul noastru pe jos. 
Abilitatea de a ne misca picioarele şi de a ne muta prin spaţiu este esenţială pentru 
activităţile zilnice. O mulţime de probleme de spate, dureri de şold şi genunchi pot fi 
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o cauza a structurarii sărace a modului în care se mişcă osul coapsei în şold, 
stabilitatea pelviana ridicata, pentru a ne propulsa în spaţiu.  

 

 O usoara ridicare a coapsei deconectează utilizarea profundă a muschilor 
abdominali. Alti muschi vor trebui să preia lipsa acestei conexiuni. Ridicarea coapsei 
este esenţiala pentru toate exerciţiile abdominale şi toate mişcările care necesită nivel 
de schimbări şi de propulsie. Acesta este inceputul cartii despre “Principiile 
Bartenieff ™. Aceasta este o mică parte a unei aplicatii a materialului Laban.  

 

 

 


