
 

 הסטודיו לפילאטיס קלאסי ןאורלי אור
 הכשרה. הסמכה. העשרה

 -בין את הגוף שלפניי, "מה ניתן לשנות, מה לא ניתן לשנות" כמורה לפילאטיסלה
 שון פ. גאלנגרבהנחיית 

BFA, PT, CFP, CPT, MS 

 10:00-17:00בין השעות נובמבר,  17ראשון, יום 
 הסדנא תתקיים בסטודיו של אורלי אורן, מרכז סוזן דלל, תל אביב

 ן חוברת רלבנטיתלמשתתפים בסדנא תוענק תעודת השתתפות וכ
 

נו א מהבו,  להבין טוב יותר את הגוף ואת חוקי הטבע השולטיםנו שון יעזור לשעות,  6בת  בסדנה
 :של מר פילאטיס מתוך עבודתו יםתרגילבעזרת הלשנות לא יכולים  /יכולים

 
 

 דות בפיתוח עבודתו של מר פילאטיסהינה כלי אינטגרלי להבנת היסוגנטיקה נלמד כיצד 
 ה כלי חשוב להבנת הגוף והתרגילים.פיזית הינ תפתחותהכיצד ו

 
הבאים מתוך הבנתו של  ים,מכשירהותרגילי המזרון נחקור את הדפוסים ההתפתחותיים שנמצאים ב• 

מר פילאטיס את הגוף והתנועה האורגנית, בניגוד לפיתוח גוף ושרירים, מה שהופך את המתודולוגיה 
 שלו למיוחדת בעולם האימון והכושר. 

 
 
. נלמד את עם ובלי פילאטיס, השינוי שחל בעמוד השדרה עמוד השדרה הדינמיתנועתיות נסקור את • 
 dynamic muscle שריריםהואל איזון  יציבהביחס לשלד ולשונים המתרחשים באופן טיבעי הפיצויים ה

tone Dynatonic-  ,™ סמר פילאטיעקמת ודפוסי תנועה סינרגטיים, המשולבים באימונים של. 
 
 
הכיר לפני שהמדע , קינטיקה סגורה ופתוחהבשרשרת , Contrology-השתמש בשיטת ה מר פילאטיס•

 המציא מספק התקדמותשמר פילאטיס כפי , למד כיצד המנגנוןנשם. במגוון תנועות אלה ונתן להם 
פעולת שרירים דינאמית ושליטה בקליפת המוח והתת , סגורה וכל מה שביניהםאו פתוחה לתנועה 

 קליפת המוח.
 
אל הגפיים התחתונות , powerhouse-נביט על שרירי הליבה, הסדנה ההאחרון של ה חלקב• 

 בעזרתשנות / לא יכולים למה אנו יכוליםעל מנת להבין , שלמדנומה את יישם כיצד ל. נלמד והעליונות
Contrologyהאיזון הטוב ביותר  מציאתו מנגנוןההשפיע על לניתן גוף שכיחות וכיצד ן בפתולוגיות . נדו

 פרטני. תלמידעם כל 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 הסטודיו לפילאטיס קלאסי ןאורלי אור
 הכשרה. הסמכה. העשרה

 

Understanding the Body in front of you “What you can change and 
what you can not” as a pilates teacher 

                          Sean P. Gallagher, BFA, PT, CFP, CPT, MS 
00:71-10:00November,  th, 17Sunday 

At the Orly Oren, Pilates Studio Suzzan Dellal center, TLV, israel 
Participants will receive a certificate of participation and a relevant booklet 

 
In this full day workshop Sean will help you better understand the body and some of the 
natural laws that govern what we can change and what we can not with exercise and 
the work of Mr. Pilates. 

 
  

 You will learn how Genetics and Development are integral to understanding 
some of the foundations of how Mr. Pilates developed his system of body 
conditioning. 
 

 Next we will explore the developmental patterns found in the mat and every 
apparatus that comes from Joe’s understanding of organic movement and not 
muscle building or body building that makes his methodology unique in the 
exercise world. 

 

 Then we will look at the dynamic spine and how it changes over a functional life 
span with and without Pilates. Compensation will also be addressed in 
relationship to the skeleton and posture and Dynatonic™ muscle Balance, 
scoliosis, and synergy patterns of movement as integrated into Joe’s workouts. 

 

 Closed and open closed chain kinetics (Basic Physics) are and how Joe was 
using this type of movement before there was a science to give it name. Learn 
how the apparatus as Joe invented it provides a progression from open to closed 
and everything in between. Then dynamic muscle action and cortical and sub 
cortical control. 

 

 The last part of this workshop will be looking at the powerhouse into the lower 
and upper extremities  and how we can use what we learned above to gain an 
understanding of what we can change and what we cannot with Contrology. 
Common body anomalies of the bones will be discussed and how to modify on 
the apparatus. Finding the best balance with in each individual client. 

 


