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   Ce inseamna, de fapt metoda Feldenkrais?  
 Pe scurt, este o tehnica unica de invatare care mi-a schimbat viata. Este o 

experienta si o calatorie pe care o facem simplu, prin intermediul corpului nostru. 
Este simultan miscare si a fi insasi miscarea. Este un mod eficient de a controla 
durerea si stresul, o metoda simpla de a promova o stare fizica si mentala buna, 

precum si o cale blanda catre dezvoltarea de sine. V-am facut curioase? Imaginati-va 
cum ar fi daca ar exista o cale – dupa o zi intreaga de lucru, stres si zgomot – sa 

scapati de o veche durere, sa va simtiti usoare, insa active – cu alte cuvinte, sa va 
reincarcati bateriile?  

 Metoda Feldenkrais ofera toate acestea cu o simplitate uimitoare, fara o rutina 
complicata sau pasi de tinut minte, fara diete adesea jenante 

si imposibil de tinut, fara instrumente de masura care sa 
judece. Exista doua metode prin care puteti experimenta 
acest program. Prima dintre acestea este o metoda 
particulara, personalizabila si interactiva numita 
„Functional Integration” – Integrare functionala. Cealalta 
presupune si participarea la sesiunile de „Awareness 

Through Movement” – Constiinta prin Miscare.  
 Se numeste “Through Movement”, deoarece lectiile nu sunt concentrate 

asupra unor secvente de miscari, ci mai degraba asupra modului in care realizam 
aceste miscari si de ce alegem un mod sau altul de a ne misca. In timp, descoperim 

alte optiuni de miscare, poate chiar mai usoare decat cele intiale. Lectia se desfasoara 
in timp ce noi ne miscam simultan fizic si in interiorul mintii noastre, traducand 

ghidarea verbala a instructorului in experiente si ganduri proprii. Suna complicat 
intr-adevar, dar puteti sta linistite pentru ca aceasta metoda este de fapt la fel de 

usoara precum un cascat si o intindere de dimineata si la fel de eficienta ca o gura de 
aer proaspat pentru o minte inca adormita. Sunt convins ca v-am trezit interesul cu 
aceasta introducere in metoda Feldenkrais si in beneficiile evidente pe care le aduce 

ritmului si stilului de viata actual, pentru urmatorul material promit sa revin cu 
exemplificari de exercitii si cu mai multe detalii despre workshop-urile pe care le 

pregatesc. 
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