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SARRERA
XX. mende hasieran Joseph Pilates alemaniarrak
sorturiko metodo hau lehenagoko beste hainbat
tekniketan oinarritua dago. Teknika hauek guztiek
gizakia gorputz eta buruaren batura bezala
ulertzen zuten, eta Pilatesek jarduera fisikoari
ikuspuntu hau erantsi zion gorputz eta
mugimenduaren kontrol kontzientea armonian
batuz.

Bukatzeko, Pilates makina bereziak eta materiala
deskribatuko ditugu.

Lan honen bidez Pilatesen historia ezagutuko
dugu, teknika honen jatorria ulertuz. Jarduera
honen helburuak zeintzuk diren ikasiko dugu, eta
Pilates edonork egin dezakeela ulertuko dugu.
Anatomiako zenbait kontzeptu errepasatuko
ditugu. Eta Pilatesen erabili ohi den arnasketa
metodoan sakonduko dugu. Gorputz jarreraz hitz
egingo dugu, eta teknika honek argibideak
emateko duen modua aztertuko dugu. Pilates
metodoaren oinarriak ezagutzea ere ezinbestekoa
izango zaigu.
Lanaren atal praktikoan hasierako ebaluaketak eta
planifikazioak duten garrantzia azpimarratuko
dugu, saioak diseinatzerakoan ezaugarriak, egitura
eta jarraitu beharreko progresioa aztertuz. Atal
honetan ariketa zerrenda luze bat deskribatuko
dugu, bakoitzaren onura eta aholkuak aipatuz.
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Joseph Hubertus Pilates
izan zen Pilates
metodoaren sortzailea.
Alemanian jaio zen, 1880.
urtean.
Haur ahula eta gaixoa izan
zen, asma, errakitismoa eta
sukar erreumatikoak jasan
zituena. Baina bere egoera
fisikoa hobetu nahian
kirola egiteari ekin zion;
boxeoa, eskia eta borroka
praktikatu zituen, anatomia modeloa izatera
iristeraino. Kirolaria ez ezik, ekialdeko praktiken
jarraitzailea ere bazen, eta bi diziplina hauek
uztartuz metodo berri bat sortu zuen.

bereziak sortuz. Ariketa horiek egiteak 1918an
Ingalaterra astindu zuen gripe epidemiari aurre
egiten lagundu zien presoei.
Gerra amaitutakoan, Alemaniara itzuli eta bere
metodoa lantzen jarraitu zuen. Dantza garaikidean
eragin handia izango zuen Rudolf Von Laban
ezagutu zuen eta honek Pilatesen ariketak dantza
munduan sartu zituen.
Metodo honek, dantza munduan ez ezik, beste
hainbat arlotan ere eragina izan zuen. Pilates
Hamburgoko poliziaren prestatzaile fisikoa izan
zen, baina 1926an Alemaniako armada berriaren
prestatzaile izatea eskaini ziotenean Estatu
Batuetara erbesteratu zen. Bidaia horretan bere

1912an Ingalaterrara joan zen eta bertan
boxeolari profesional, zirkuko artista eta defentsa
pertsonaleko irakasle gisa lan egin zuen.
Bi urte beranduago, Lehenengo Mundu Gerra
piztu zenean alemaniarra izateagatik atxilotua
izan zen. Kartzelan preso zela, denbora librea
sasoi fisikoa hobetzeari eskaini zion, presoen
osasun egoera hobetzen lagunduko zuten ariketak
asmatuz eta eskura zuen materialarekin makina
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HISTORIA
emaztea izango
zena ezagutu
zuen, Clara
izeneko erizain
gaztea.
Berarekin lehen
Pilates-zentroa
ireki zuen New
Yorken: Drago
Studio. Ballet
dantzariekin
arrakasta handia
lortu zuen eta
bere teknika,
kontrologia
izenez ezaguna,
gizarte osora
zabaldu zen.
Teknika hau
hainbat kirol
jarduera eta ekialdeko zein mendebaldeko
diziplinatan oinarrituriko 34 mugimenduk osatzen
zuten. Errutina hori, osasun zaintzako programa
baten parte gisa, sasoi fisikoa eta ongizate
orokorra hobetzeko diseinatu zen. Metodoak

errehabilitazioan lagun zezakeela ikusi zen,
lesioak ekidin eta indarberritzea erraztuz.
Pilatesek mugimenduak norberaren ezaugarri eta
beharrei egokitzen zizkionez, ikasle bakoitzak
teknikaren ikuspuntu ezberdin bat ezagutu eta
zabaldu zuen, eta Pilates metodo anitzei bide
eman zieten.
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Pilates metodoak hiru aspektu nagusitan eragitea
du helburu:

1.- Gorputz jarrera:
Gorputza jarrera egokian eta ondo zuzenduta
izatea bilatzen ditu, giharren erabilpen egoki bat
lortzeko. Eguneroko bizitzako hainbat ekintzak
gure gorputzean desorekak sortzen dituzte eta
metodo honek desoreka horiek konpentsatzea
bilatzen du.
2.- Gorputz mugimenduen heziketa:
Pilates metodoko ariketak ez dira mugimendu
estatikoak, mugimendu arin eta jarraiak dira,
naturalak. Ariketa hauen bitartez gorputz jarrera
egokiak zeintzuk diren ikasi eta gure gorputzaren
kontzientzia barneratuz, eguneroko ekintzak
eraginkortasun handiagoz eta desorekarik sortu
gabe egiteko gai izango gara.

3.- Buru eta gorputzaren arteko harremana:
Pilatesen mugimendu guztiak arreta handiz eta
kontzienteki egin behar dira, ariketak osasuntsuak
eta eraginkorrak izan daitezen. Honela, gorputza
eta buruaren arteko harremana gauzatzen da.

Hiru helburu hauek lortzeak honako onurak
dakartza:
ONURA FISIKOAK
- Sabelaldeko eta bizkarreko gihardura indartzen
ditu.
- Giharren elastikotasuna hobetzen du haiek
luzatuz. Giharrak tentsiorik gabe luzatzen
ikasten da.
- Oreka, egonkortasuna eta malgutasuna hobetzen
ditu.
- Sakoneko gihardura lantzen du, eta indarra eta
kontrola handitu.
- Giharren kontrola hobetzen du tentsiorik sortu
gabe.
- Mina, zurruntasuna eta tentsioa arintzen ditu.
- Bihotz gaitasuna hobetzen du, odol-hodien
gaitasuna handituz.
- Giltzaduren mugikortasuna hobetzen du.
- Gorputz jarrera hobetzen du, berreziketaren
bidez gorputza ondo zuzentzea bilatuz.
- Bizkarrari eusten dioten giharrak askatzen ditu.
- Sasoi fisikoa eta kirol errendimendua hobetzen
ditu.
- Gihar gaitasuna hobetzen du: uzkurdura
gaitasuna eta funtzio neuromuskularrak hobetu
eta indarra handitu.
- Organismoa garbitzen du.
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HELBURUAK

-

ONURA PSIKOLOGIKOAK
Arnasketa kontrola hobetzen du
Arnasketaren kontrolak eta mugimenduen
arretak estresa eta nekea gutxitzen ditu.
Gorputz eta buruaren kontzientzia hobetzen du.
Burua bizkortzen du, arreta gaitasuna hobetuz.
Autoestimua hobetzen du.

Egun komunikabideek metodo miragarri gisa
saltzen dute; minak baretu, burua erlaxatu eta
gaitasun fisikoa hobetzeaz gain, gorputz perfektu
bat lortzen lagunduko diguna. Baina, Pilates
metodoaren onurak ugariak diren arren, ezin dugu
metodo hau arazo guztien konponbidea denik
pentsatu.

Famatua egin da Joseph Pilates-ek bere
metodoaren eraginkortasunari buruz esan zuena:
"Hamar saiotan ezberdintasuna sumatuko duzu,
hogei saiotan ezberdintasun hori ikusiko duzu, eta
hogeita hamar saioren ostean gorputza aldatuko
zaizu".
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Pilates metodoa edonork egin dezakeen ariketa
fisikoa da, adin eta sasoi fisiko guztietako
pertsonei zuzendua. Lana norberaren ezaugarrien
araberakoa izango da, ikasleari egokitua:

4.1.- EZAUGARRI BEREZIAK DITUZTEN
IKASLEAK:
Talde batean egoera oso ezberdinetan dauden
pertsonak aurki ditzakegu, ezaugarri eta helburu
ezberdinak izan ditzaketenak. Hemen horietako
batzuk aztertuko ditugu, izan ere Pilatesen aditua
den begiraleak pertsona horien egoera aztertu eta
ariketa egokitzen jakin behar du.

a) Errehabilitazioa:
Pilates metodoak izandako aurrerapenari esker,
eta errehabilitazioaren alorrean egindako ikerketen
ondorioz bizkarreko minak eta min kronikoak
baretzen lagun dezakeela ikusi da. Horregatik gero
eta gehiago dira Pilates metodoa terapia gisa
aholkatzen dutenak.
Eguneroko bizitzan mugimendu gehienak
errepikakorrak izan ohi dira: gihar talde berak eta
modu berean lantzen dituzte. Horrek giharrak

modu asimetriko eta ez harmonikoan garatzen
ditu, gure gorputzean lesio moduan agertzen diren
desorekak sortuz (kontrakturak, tendinitisak,
bizkarreko minak...).
Pilatesen, aldiz, mugimenduak modu harmoniko
eta sinkronikoan egiten dira, arnasketa lan
kontziente baten laguntzaz. Pilates ariketek
indarra, gihar tonua, giharren malgutasuna eta
giltzaduren mugikortasuna hobetzen dituzte,
inpakturik gabeko lanaren bidez. Ariketa honek
giharra eszentrikoki1 lantzen du; horrela, lotailuen
tentsioa gutxitu eta giltzaduren gaineko presioa
baretzen da. Gainera, buruaren eta gorputzaren
arteko harremana landuz, gorputzaren kontzientzia
hobetzen da eta jarrera txarrak zuzentzen dira.
Errehabilitazioan Pilates metodoak helburu hauek
ditu:
- Gorputza ondo zuzentzea
- Giharduraren tonu eraginkorra lortzea
- Mugimenduaren kontrola
- Minik gabeko mugimendu funtzionala

1 Uzkurtze eszentriko: hiztegian kontsultatzeko hitza.
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4

NORK EGIN DEZAKE?

b) Haurdunaldia:
Zenbait autorek ez dute haurdunaldian Pilates
praktikarekin hastea gomendatzen, "powerhouse"
edo sabelaldeko indar eskaera oso handia baita
eta horrek bizkarraldean arazoak sor ditzake.
Badira ere, Pilates ariketak egokituz gero,
haurdunaldian jarduera honekin jarrai daitekeela
defendatzen dutenak.
Baina denak bat datoz erditu ondoren Pilates
metodoak errekuperazioan laguntzen duela
esatean.

c) Hirugarren adina:
Pilates metodoak, beste edozein jarduera fisikok
bezala, hirugarren adinean onurak dauzkala
frogatu da: gaitasun fisikoak hobetzen ditu, hezur
dentsitatea mantentzen laguntzen du, artrositik
eta antzerako gaitzetatik babestuz...
Metodo honetako ariketak leunak eta kontrolatuak
izanik, eskaera fisiko gutxikoak izan daitezke, eta
adin honetara erraz egokitzen dira. Gainera,
gorputzaren kontzientzia eta arnasketaren kontrola
mantentzeak memoria lantzen laguntzen du.

d) Kirolariak eta dantzariak:
Kirol jarduera askotan gihar taldeak modu
asimetrikoan lantzen dira; horrek
desorekak sortzen ditu. Pilates metodoak desoreka
horiek konpentsatzen lagundu eta lesioak ekidin
ditzake.
Pilatesek, ohiko kirol jarduerak ez bezala,
sakoneko gihardura lantzen du, gorputzaren
jarrera mantentzeaz arduratzen dena.

4.2.- EZAUGARRI BEREZIRIK EZ
DUTEN IKASLEAK:
Pilates ariketa guztiek progresio bat jarraitzen
dute mailaren arabera ariketaren eskaera maila
handituz doalarik.
Ikasleak gaitasun fisikoaren arabera maila batean
edo bestean kokatuko ditugu:

Hastapeneko maila:
Pilatesen hasi berriak direnei zuzendurik dago,
baita jarduera fisikoa egiteko ohitura handirik ez
duten taldeei ere.
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NORK EGIN DEZAKE?
Maila honetan daudenei astean 45-60 minutuko
iraupena duten bi saio egitea gomendatzen zaie.
Ariketa sinple eta errazak egingo dira, intentsitate
baxuan, palanka motzak erabiliz eta gorputz
pisurik gabe.

aurkituko ditugunez saioa ahalik eta egokituena
izan dadin ahaleginduko gara.

Maila ertaina:
Aldez aurretik Pilates egin duten ikasleei
zuzenduta dago, teknika menperatu arren gaitasun
fisikoa hobetu behar dutenei. Astean hiru egunez
60 minutuko saioak egingo dituzte, intentsitate
ertainean, palanka ertainekin eta gorputz pisua
erabiltzen hasiz.
Maila altua:
Teknika menperatzen duten ikasleei zuzendurik
dago, gorputzaren kontzientzia eta gaitasun fisiko
onak dituztenei.
Talde honek astean 4-5 aldiz 60-90 minutuz
landuko du Pilates. Ariketarik zailenak eta
eskakizun fisiko handiena dutenak egiteko gai
izango dira, palanka luzeak eta gorputz pisua
erabiliz.
Taldeek, homogeneoak izan behar dute, ahal dela,
baina taldean maila ezberdinetako ikasleak
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"Ongizate fisikoa zoriontasunerako bidea da.
Zoriontasuna lortzeko ezinbestekoa da nor bere
gorputzaren jabe izatea. 30 urterekin zurrun
dagoena eta sasoirik ez duena, zaharra da. 60
urterekin arin eta indartsu dagoena, gaztea da."
Joseph Pilates
Pilates metodoak ariketaren ikuspuntu paregabea
aurkezten du. Gorputz jarrera zaintzeko eta
gorputza zuzentzeko ohitura hartuz, eta
malgutasuna handitu eta mugimenduak erraztuz,
gorputzaren ezagutza garatzen du.
Metodo hau giza anatomiaren ezagutza zorrotzean
oinarritzen da. Horregatik, garrantzitsua da Pilates
irakasleak oinarrizko anatomia eta fisiologia
ezagutzak izatea:
- Giza anatomiaren oinarrizko elementuez
jabetzea, lokomozio aparatuari eta arnasketa
sistemari arreta berezia eskainiz.
- Biologia zientzien oinarrizko terminologiaz
jabetzea, jarduera fisikoan zein kiroletan
(Pilatesen) erabili ohi denaz bereziki.
- Giza gorputzaren funtzionamendua eta horrek
ariketa fisikoarekin duen egokitzapena
ulertzea.

Pilates metodoaren bidez landuko diren
mugimenduen anatomia ezagutzea garrantzitsua
da gure gorputzaren jabe izateko. Interesgarria
izango da, beraz, Pilates egiten duenak ere
anatomia oinarri batzuk ikastea:
- Mugimendu nagusiak
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PILATESEN OINARRIZKO ANATOMIA

1. Gihar epikondileoen taldea (luzatzaileak)
2. Gihar epitroklearren taldea (flexiogileak).
3. Besoko bizepsa.
4. Besoko trizepsa.
5. Esternokleidomastoideoa.
6. Bizkarreko gihar handia.
7. Deltoidesa.
8. Bularreko gihar handia.
9. Aurreko gihar zerraduna.
10. Sabelaldeko kanpoko gihar zeiharra.
11. Sabelaldeko gihar zuzena.
12 .Trapezioa.
13. Sorbaldaren kanpo errotatzailea.
14. Sartorioa.
15. Femoral zuzena (koadrizepsa).
16. Alboko bastoa (koadrizepsa).
17. Erdiko bastoa (koadrizepsa).
18. Peroneo luzea.
19. Aurreko tibia giharra.
20. Ipurmasaileko gihar handi.
21. Fascia lata.
22. Izterreko bizepsa (iskiotibiala).
23. Gihar erdimintzezko-erditendinosoa
(iskiotibiala).
24. Gastroknemioa (bikiak).
25. Soleoa.

- Gihar talde nagusiak
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PILATESEN OINARRIZKO ANATOMIA
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PILATESEN OINARRIZKO ANATOMIA
1. Garezurra.
2. Baraila.
3. Bizkarrezurra (lepoko atala).
4. Lepauztaia.
5. Eskapula edo omoplatoa.
6. Humeroa.
7. Bularrezurra.
8. Saihetsak.
9. Bizkarrezurra ( torax aldea).
10. Bizkarrezurra ( gerrialdea).
11. Erradioa.
12. Kubitua.
13. Hezur koxala.
14. Errain-hezurra (sakroa).
15. Kokzixa.
16. Karpoko hezurrak.
17. Metakarpoko hezurrak.
18. Hatzetako hezurrak.
19. Izterrezurra edo femurra.
20. Errotula.
21. Peronea.
22. Tibia edo berna-hezurra.
23. Tartsoko hezurrak.
24. Metatartsoko hezurrak.
25. Behatzetako hezurrak.
26. Tartsoko hezurrak.

- Hezurdura
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Arnasketa egoki batek giharretara oxigeno gehiago
iristea ahalbidetzen du. Ariketan zehar arnasketa
kontrolatu bat mantentzeak ariketa hau modu
eraginkorragoan egitea ahalbidetuko digu,
mugimenduan parte hartzen ari ez diren giharrei
lagunduz eta beharrezkoa ez den tentsioa
ekidinez.
Pilates ariketetan gorputzaren beharretara
egokitzen den arnasketa erabiltzen dugu, hau da,
luzatzean arnasa hartu ohi da eta
flexionatzerakoan bota. Ariketaren arabera, eta
giharrak modu ezberdinean landu nahi badira,
arnasteko era alda daiteke.
Arnasa sudurretik hartuko da, saihetsak
alboetarantz zabaldu eta airea bizkarrerantz
eramango dugu, torax barrunbea atzetik aurrera
betez. Ez dugu sabelaldea zabalduko eta
sorbaldak altxatzea ekidingo dugu.
Arnasa ahotik botako dugu, saihetsak itxi eta torax
barrunbea txikituz. Sabelaldea uzkurtuko dugu
zeharkako gihar abdominala aktibatuz. Aurpegiko
eta lepoko giharrak erlaxaturik mantenduko
ditugu.

Pilates metodoak arnasketa modu hau aholkatzen
duen arren, badira beste hainbat arnasketa mota
gure lanaren osagarri izan daitezkeenak:

- Arnasketa diafragmatikoa: Arnasa
hartzerakoan diafragma zabaldu eta
sabelaldea altxatu egiten da, bularra eta
saihetsak mugitu gabe. Arnasa botatzerakoan
sabelaldea bizkar eta saihetsetarantz doa,
barrunbea itxiz.
- Toraxeko arnasketa: Arnasa hartzerakoan
saihetsak alboetarantz eramaten dira torax
barrunbea zabalduz, sabelaldea eta
bularraldea mugitu gabe. Arnasa
botatzerakoan saihetsak itxi eta torax
barrunbea txikitzen da.
- Arnasketa osagarria: Arnasketa metodo azkarra
da, oso azalekoa, airea biriken goiko aldera
bakarrik iristen da. Arnasketa mota hau
estres eta antsietate handiko uneetan erabili
ohi da, baita oxigeno eskari handia duten
ariketetan ere. Azaleko arnasketa hau
kontrolatzeak lepo eta sorbaldetan sortzen den
tentsioa ekiditen lagunduko digu.
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ARNASKETA METODOA
- Arnasketa osoa: Airea hartzerakoan, birikak
sabelaldetik lepauztairaino airez betetzen
joango dira, behetik gora diametroa handituz.
Airea botatzerakoan aldiz, birikak goitik
behera hustuko ditugu. Botila bat behetik
gora bete eta goitik behera hustuko bagenu
bezala funtzionatzen du arnasketa metodo
honek, horregatik botilaren arnasketa izenez
ere ezagutzen da.
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7.1. PILATES METODOA ETA GORPUTZ
JARRERA:

berriro hezteko eta egiten ari garen
mugimenduaren kontzientzia hartzeko oso
garrantzitsua da gorputz eskema lantzea.

Pilates metodoa gorputza hezteko teknika bat da
eta gorputza bere osotasunean garatzea du
helburu, gihar talde guztiak modu orekatuan
lantzea. Gorputz jarrerak naturala, orekatua eta
tentea izan behar du. Pilatesen laguntzaz gorputz
eskema landuko dugu, gorputzeko desoreken
kontzientzia hartuz eguneroko keinu eta
mugimenduetan jarrera ezegokiak ekidin ahal
izateko.

Gorputzaren kontzientzia hartzea eguneroko
bizitzarako lagungarria izango zaigu, edozein
mugimendu egiterakoan beharrezkoa dugun
gihardura soilik erabiltzen ikasiko dugu, lerrokatze
egoki batekin. Horrek energia aurrezten eta
lesioak ekiditen lagunduko digu eraginkortasun
handiagoa lortuz.

Gorputz eskema gure gorputzaz ditugun
adierazpen mentalen multzoa da. Le Boulch-en
hitzetan, gorputz eskema "intuizio globala da, gure
gorputzaren bat-bateko ezagutza, atal ezberdinen
elkar-harremana atsedenean edota mugimenduan
gaudela, espazioarekiko eta inguratzen gaituzten
objektuekiko harremanean".
Gorputzak behin eta berriz errepikatu ohi dituen
mugimenduak ikasi egiten ditu eta oso zaila
izaten da jarrera horiek aldatzea. Ibilera jakin bat
duenari oso zaila egingo zaio aldatzea, deseroso
sentituko da eta giharrek bereganatuta duten
jarrerara itzuli nahiko dute. Horregatik jarrera

7.2. GORPUTZ JARRERA EZEGOKIAK:
Eguneroko ekintzetan egin ohi ditugun
mugimenduetan jarrera naturala bortxa dezakegu
gihar eta giltzadurak modu ezegokian landuz.
Honek gainkargak eta tentsioak sortarazten ditu,
zuzendu ezean lesio bilakatzen direnak. Pisu bat
altxatzerakoan esaterako, bizkarrezurra flexionatu
ohi dugu, indar guztia lunbarretan pilatuz.
Mugimendu ezegokiak ezagutu eta haien
kontzientzia barneratuz, jarrera zuzentzen ikasiko
dugu. Pisu bat altxatzeko egokiagoa litzateke,
bizkarrezurra zuzen mantenduta, belaunak
flexionatuz makurtzea. Pilatesek ere honetan
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GORPUTZ JARRERAREN OINARRIZKO
EZAGUTZAK

jarrera naturala hartzea, jarrera neutroa deiturikoa.
Honetarako jarrera ezegokiak ezagutu eta hauek
zuzentzen ikasi beharko dugu:

laguntzen digu, jarrera ezegokietan gorputzaren
kontzientzia hartzen eta gorputza hezten.
Garrantzitsua da Pilates saioa hasi aurretik zutik,
eserita edo etzanda gaudela, gure gorputzaren
ZUTIK
JARRERA EZEGOKIA

JARRERAREN ZUZENKETA

- Pisu guztia hanka batean jarri ohi dugu, bestea
flexionatuz.

- Oinak paraleloan, aldakaren
zabaleran bereiztuta.

- Tente gaudela belaunak blokeatzen ditugu, aldaka
aurrerantz eraman eta bizkarraren makurdura
eraginez.

- Gorputzaren pisua bi oinetan
banatuta.

- Besoak aurrealdean gurutzatzen ditugu edo
eskuak atzealdean heldu.

- Aldaka jarrera neutroan
(antebertsioan edo retrobertsioan2
jarri gabe)

- Sorbaldak aurrerantz jaisten ditugu bular aldea
itxiz.

- Belaunak orkatilen gainean.

- Bizkarrezurra eta lepoa luze.
- Sorbaldak eta omoplatoa beherantz,
erlaxatuta.

2 Antebertsioa eta erretrobertsioa.
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GORPUTZ JARRERAREN OINARRIZKO
EZAGUTZAK

LURREAN ESERITA
JARRERA EZEGOKIA

JARRERAREN ZUZENKETA

- Aldaka aurreratua edo atzeratua izan ohi dugu.

- Ipurdia lurra ukituz.

- Bizkarraldean gehiegizko tentsioa pilatzen dugu.

- Bizkarrezurra luzatu eta honen makurdura
naturala mantendu.

- Bizkarra makurtzen dugu.
- Sorbaldak jaisten ditugu, tentsioa lepo eta lunbar
aldean pilatuz.

- Bizkarra zuzen. Hanketako giharren malgutasun
ezak bizkarra zuzen mantentzea oztopatzen
digunean, belaunak pixka bat flexionatzea
lagungarria izan daiteke.
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GORPUTZ JARRERAREN OINARRIZKO
EZAGUTZAK
ETZANDA
JARRERA EZEGOKIA

JARRERAREN ZUZENKETA

- Hankak oso zabalik jarri ohi ditugu, edo gehiegi
elkartu.

- Oinak lurrean bermatuta, aldakaren zabaleran.

- Hankak gehiegi luzatzen ditugu, bizkarra lurrean
ondo bermatu gabe.

- Besoak enborraren alboetan luzatuta, eskuaren
ahurra lurrera begira.

- Sorbaldetan tentsioa pilatu ohi dugu, bular aldea
itxiz.

- Bizkarrean sakroa eta dortsalak lurrean
bermaturik, lunbarretako makurdura naturala
mantenduz.

- Burua atzerantz botatzen dugu, edo aurrerantz
gehiegi eraman.

- Belaunak flexionaturik, aldakaren zabaleran.

- Burua lurrean bermaturik, begirada gorantz
zuzenduz.
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Bi motatako argibideak erabiliko ditugu:
hitzezkoak eta ukimen bidezkoak. Argibide hauek
mugimenduak modu errazago batean egiten
lagunduko digute.

Hitzez
Ariketak azaltzerakoan hitzezko argibideak
erabiliko ditugu, errazago uler daitezen. Ariketak
adibide argien bitartez deskribatzen saiatuko
gara, konparaketa errazak, "irudiak", erabiliz,
ikasleek erraz identifikatzeko modukoak.
Argibideak ematerakoan, kontuan izan beharko
da:

Adibidez: "orain sabelaldea indartzeko ariketa
konplexu batzuk egingo ditugu" esaten
badugu, ikaslearen pertzepzioan eragingo
dugu.
- "EZ" hitza ekidin. Egin behar ez den zerbait
adierazi beharrean, egin beharrekoa azaldu.
Adibididez: "ez jaitsi aldaka" esan ordez,
"aldaka igo" esan.
- Luzaketak azaltzerakoan, giharraren bi
muturrak aipatu. Adibidez: hanka
luzatzerakoan, "oina aurrerantz eraman eta
ipurdi aldea atzerantz".

- Ahots tonua zaindu. Giro atsegina sortzeko
ahots leuna eta goxoa erabili.
- Galderak ekidin. Argibideak emateko orduan
baieztapenak erabili. Adibidez: "hanketan
pisua sentitzen duzue?" esan beharrean,
"sentitu hanketako pisua" esan.
- "Irudi" negatiborik ez erabili, esaldiak modu
positiboan adierazi. Adibidez: "imajina ezazu
odei batean gainean hegan zoazela".
- Ez esan ariketa zaila denik. Ikasleek ariketa
egiteko gai ez direla pentsa dezakete.
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8

ARGIBIDEAK EMATEKO MODUA
Ukituz
Ikasleari gorputza ukituz lagun diezaiokegu
mugimenduak zuzentzen, atal jakin batean arreta
jarri edo jarrera egoki bat hartzen lagunduz.
Begiraleak ez du ikasleak ukitzeko beldurrik
eduki behar, begiralearen urduritasunak
ikaslearengan eragin baitezake.
Ukimen bidezko argibideak emateko modu
ezberdinak daude, azaldu nahi denaren arabera
bata ala bestea erabiliko dugu: ukitu leun bat,
mugimenduaren norabidea adierazteko keinu
bat, jarrera egoki bat hartzen laguntzeko
manipulazioa...
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PILATES METODOAREN 8 OINARRIAK
- Kontrola:

- Arnasketa:

Ariketa guztiak kontrolatuak izango dira,
mugimendu bortitzik gabeak, ariketaren
eraginkortasuna bilatuz eta lesioak ekidinez.
Uneoro desoreka eta asimetriak identifikatzeko
gai izan beharko dugu, eta horrelakoak zuzendu.
- Arreta:

Ariketa guztietan arnasketa mugimenduarekin
koordinaturik doa, askotan ariketaren erritmoa
markatzen duelarik. Arnasketa egoki batek
giharren funtzionamendu egokian laguntzen du
eta haien eraginkortasuna hobetzen.
- Gorputzaren erdigunea:

Gorputza eta burua lotzeko ezinbestekoa da
lantzen ari garen atalean arreta jartzea,
ariketaren kontzientzia barneratuz.
- Zehaztasuna:
Pilatesek diseinaturiko ariketa bakoitza helburu
bat lortzeko diseinaturik dago. Hau dela eta,
mugimendu bakoitzean perfekzioa bilatuko dugu.
Mugimendu zehatzak egingo dira, aldakaren,
lunbarren, toraxaren eta zerbikalen
egonkortasuna bilatuz. Zehaztasunez burutzen ez
diren ariketek eraginkortasuna galtzen dute.
- Mugimenduaren arintasuna:
Mugimenduak leunak eta jarraiak izango dira,
arnasketarekin bat datozenak. Gorputzeko
mugimendu naturalak ez dira estatiko eta
isolatuak; horregatik, Pilatesen mugimendu
arinak egingo dira, ahalik eta naturalenak.

Joseph Pilatesek gorputzaren energia guneari
"powerhouse" deitu zion. Gune hau gihar
abdominalek, lunbarrek, eta aldaka eta
ipurdialdeko giharrek osatzen dute. Bertan
pilatzen da edozein ariketa egiteko behar dugun
energia. Gune hau ariketa guztien oinarria da,
bertatik hedatzen da mugimendua gorputz
adarretara.
- Isolamendua eta integrazioa
Gorputz atal ezberdinen kontzientzia landuz
gorputza bere osotasunean ulertzen ikasiko dugu.
Gihar talde edo giltzadura bakoitza modu isolatu
batean kontrolatzeko gai garenean gorputza
bateraturik lantzea lortuko dugu.
- Ohitura
Ariketa maiztasun batekin eginez baino ez dugu
lortuko gure teknika eta sasoi fisikoa hobetzea.
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10.1.- HASIERAKO EBALUAKETA ETA
PLANIFIKAZIOA:
Ikastaro bati hasiera ematen diogunean,
planifikatzea ezinbestekoa da. Ikasleen nahiak eta
ezaugarriak hasierako ebaluaketa baten bidez
ezagutu eta gure eskura dauzkagun material,
instalakuntza eta denbora kontuan hartuta, gure
programaren helburu eta edukiak finkatuko
ditugu.
Pilates ariketek helburu jakin batzuk dituzten
arren, ikasle bakoitzak jarduera honekin lortu nahi
duena ezberdina izan daiteke. Batzuek bere
buruaren kontrola bilatzen dute, beste batzuk
erlaxazioa, badira ere Pilates metodoa sasoi
fisikoa hobetzeko entrenamendu gisa erabiltzen
dutenak. Bestalde, ikasle bakoitzaren maila
fisikoa ere ezberdina da eta ariketen progresioa
diseinatzeko orduan garrantzitsua izango da
bakoitzaren egoera ezagutzea.
Ikasleen nahiak eta ezaugarriak ezagutzeko
hasierako ebaluaketa bat egingo dugu honako
datuak jasoz:
- Datu pertsonalak: adina, bizitza estiloa,
lanbidea...

- Jarduera fisikorako ohiturak: kirol jarduerak,
maiztasuna, zaletasunak...
- Osasun historia: minak, mugak,
gaixotasunak...
- Helburu eta nahiak: jarduera honekin zer
bilatzen duen.
- Gaitasun fisikoa: ebaluaketa-test eta medikuazterketez baliatuz ikasleen hasierako maila
ezagutuko dugu, ikasturtean zehar test hauek
errepikatuz gero, ikasleen garapena eta gure
saioen eraginkortasuna ezagutu ahal izango
dugu.
Taldeak ahalik eta homogeneoenak egiten saiatuko
gara, eta beti ere lana ikasleen ezaugarrietara
egokitzen. Hala ere, ezaugarri bereko pertsonak
elkartzea ez da erraza izaten, eta irakaslearen
esku egongo da ariketak indibidualizatzea.
Ikastaroaren planifikazioa egiteko orduan eskura
dugun materiala, espazioa eta ikastaroaren
iraupena erabakigarriak izango dira.
Hori guztia kontuan izanda, programaren
planifikazioarekin hasiko gara:
a) Helburuak finkatzea.
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b) Ariketen progresioa zehaztea.

- Ispiluak ariketak egiten ikasteko lagungarriak
izan daitezke.

c) Saioak diseinatzea.
Ikastaroan zehar ebaluaketa jarraitua egingo dugu
finkatutako helburuen lorpen maila ezagutzeko eta
eguneroko lanean sortzen zaizkigun beharren
arabera saioak egokitzen joateko. Hori dela eta,
hasierako planifikazioa malgua izango da.

10.2.- SAIOEN DISEINUA:
- Saioen ezaugarriak:
- Kontzentrazioa ahalbidetuko digun giro lasaian
egingo dira. Musika lagungarria izan daiteke
giro atsegin bat sortzeko.
- Begirale baten zaintzapean, eta haren argibide
eta zuzenketez lagunduta, ariketen
egokitasuna bermatzeko.
- Saioek helburu jakin bat izango dute, taldeko
nahiz bakarkako lanari egokitua.
- Ikasleak norabide berean kokatuko dira,
azalpenak errazago ulertzeko. Irakaslea talde
osoa ikusteko moduan kokatuko da, jarrera
ezegokiak zuzentzeko.

- Saioan erabiliko den materiala aldez aurretik
prest izango dugu, saioa eten behar ez izateko.

- Egitura:
Pilates saioak giro lasai eta goxoan hastea oso
garrantzitsua da. Ikasleak bere kezka eta arazoak
saiotik at utzi behar ditu, gaian sartu,
kontzentratu eta benetan erlaxa dadin. Irakasleak
ahots tonu goxoaz emandako argibideek
taldekideen artean elkarrizketa giro atsegina
lortzen lagun dezakete.
Pilates saioaren oinarria ariketa multzo batek
osatzen du. Saioaren atal nagusian mailazmailako ariketak landuko dira, gihar talde
ezberdinak lantzera bideraturikoak. Malgutasun
ariketak, lasaitze eta luzatze ariketak ere
tartekatuko dira.
Saio bukaeran arnasketa eta lasaitze ariketa
ezberdinez balia gaitezke ikasleek saioa
erlaxaturik amai dezaten.
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- Progresioa:
Gure saioetan progresio logiko bat jarraituko
dugu. Pilatesen, progresioa kargaren,
koordinazioaren eta oinarriaren baitan egongo
da. Horrela, ikasleen mailaren arabera, karga
gehituz edo gutxituz, ariketaren koordinazio
maila zailduz edo erraztuz, edota oinarria txikituz
edo handituz joango gara.

Aipatu bezala, hiru maila bereiziko ditugu:
hastapeneko maila, maila ertaina eta maila altua.
Maila bakoitzak helburu orokor batzuk izango
ditu, lortzen goazen heinean hurrengo mailara
pasatzea ahalbidetuko digutenak.
Irakaslearentzat ikasleen progresioa edo
hobekuntza ebaluatzeko irizpide ere izan
daitezke.

-

Gorputzaren kontzientzia hartzen joatea.
Gorputzaren ezagutza.
Power House gunearen kontrola.
Arnasketaren kontrola.
Gorputzaren kontzientzia hartzea.
Gorputzaren ezagutza eta mugimenduen kontrola.
Power House gunearen kontrola.
Ariketen zehaztasuna.
Gaitasun fisiko orokorren hobetzea.
Arnasketaren kontrola.
Gorputzaren kontrola eta mugimenduen zehaztasuna.
Power House gunearen kontrola.
Ariketen zuzentasuna: arnasketa menperatuz eta beharrezkoak ez diren
tentsioak ekidinez.
- Gaitasun fisiko orokorren hobetzea.
- Arnasketaren kontrola.

Hastapeneko mailako
helburuak:

Maila ertaineko helburuak:

Maila altuko helburuak:
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10.3.- ARIKETAK:

Oinarrizko jarrera hau menperatuta, oinak
lurretik altxatu belaunekin angelu zuzen bat
osatuz.

- Ehun (hundred)
Hastapeneko maila:
Gora begira etzanda, belaunak flexionatuta eta
oinak lastaira gainean ditugula, bizkarrezurra
jarrera naturalean dagoela eta sabelaldea
tentsioan.

Sabelaldea gogor dugula, arnasa hartuz bost
arte zenbatuko dugu eta arnasa botaz beste
bost, aldi berean, besoekin gora eta behera
mugimendu txikiak egingo ditugu arnasketa
erritmoari jarraituz.

Besoak enborraren alde bietan, lurretik pixka
bat altxatuta.
Arnasa hartuz bost arte zenbatu, arnasa botaz
beste bost. Zenbatzen goazen heinean besoekin
gora eta behera mugimendu txikiak egingo
ditugu, kolpetxo hauek 20 aldiz errepikatuz .
(20x5=100)
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Maila ertaina:

Maila altua:

Hastapeneko mugimendua ikasita, buruaren
flexioa gehituko diogu besoen mugimendua
egiten ari garen aldi berean. Hasiera batean
oinak lurrean bermaturik egingo dugu ariketa,
eta ondoren oinak lurretik altxatuko ditugu
belaunekin angelu zuzen bat osatuz.

Buruz gora, besoak enborraren alboetan
ditugula eta esku ahurrak lurrera begira, burua
eta sorbaldak altxatu sabelaldea uzkurtuz.
Hankak 40º-90ºko angelu tartean luzaturik
mantendu.
Arnasa hartzen dugun bitartean besoekin gora
eta beherako mugimendu txikiak egingo ditugu.
Arnasa botatzerakoan, eskuaren haurrak gorantz
begira jarriko ditugu beste bost mugimendu
txiki eginaz.
20 aldiz errepikatuko dugu arnasketa, beti ere
besoen mugimenduarekin erritmoa markatuz.
Errepikapen kopuru hau dela eta
jasotzen du "ehun" izena ariketa
honek.
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Arnasa hartu. Arnasa botatzerakoan lunbarrak
lurrean bermatuko ditugu, aldakaren antebertsioa
eraginez, pelbisa
altxatuz.

ONURAK
- Sabelaldea indartu.
- Pelbisa eta gerrialdea egonkortu.
- Arnasketa erritmoa markatu eta iraupena
handitu.
AHOLKUAK
- Haurdunaldian, seigarren hilabetetik aurrera
ez da gomendagarria.
- Ariketa hau beroketa moduan erabili ohi da.
- Belaunen angelua mantendu.
- Belaunak aldakaren altueran mantendu.
- Sorbaldak erlaxatuz bularraldea zabaldu.

- Zubia ( bridging )
Hastapeneko maila:
Pelbisaren mugikortasuna: Gora begira etzanda,
jarrera neutroan gaudela, bizkarrezurra lurrean
bermatuta dugun arren, lordosiaren3 eraginez,
lunbarren eta lurraren artean tartetxo bat senti
daiteke.

Arnasa hartu. Arnasa botatzerakoan, aldakaren
antebertsioa eragin eta lunbar aldeko ornoetatik
hasita, poliki-poliki dortsaletaraino altxatzen
joan, diagonalera iritsi arte.

3 Lordosia.
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Arnasa hartu. Arnasa botatzerakoan, orno
dortsaletatik hasita, ornoz orno pelbisera arte
bizkarrezurra lurrean
bermatuz, hasierako
jarrerara
itzuli.

ONURAK
- Bizkarrezurraren mugikortasuna landu.
- Pelbis eta ipurdi aldeko gihardura indartu.

Maila ertaina:
Aurreko ariketa bera egingo dugu, baina
oraingoan besoen mugimendua gehituz. Arnasa
hartu. Arnasa botatzerakoan, bizkarrezurra
ornoz orno altxatzen joan, aldi berean besoak
gora eta atzera eramanez.
Arnasa hartu. Arnasa botatzerakoan, besoak
atzean utzita, bizkarrezurra lurrean bermatu.
Arnasa hartu. Arnasa botatzerakoan besoak
enborraren alboetara jaitsi.

- Sabelaldeko giharren indarra eta kontrola
landu.
AHOLKUAK
- Zubia landu aurretik pelbisaren
mugikortasuna lantzea garrantzitsua da.
- Oinak horma batean bermatzeak bizkarreko
mugimenduak hobeto sentiarazten lagunduko
digu.
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- Intsektu hila

Zailtasuna handitzeko besoen mugimendua
tarteka dezakegu.

Hastapeneko maila: A ldakaren flexioa
Gora begira etzanda, jarrera neutroan. Arnasa
hartu. Arnasa botatzerakoan sabelaldea uzkurtu
eta aldaka flexionatu belaun bat 90º-ko
angeluan aldakaren altueran altxatuz. Arnasa
hartu. Arnasa botatzerakoan, hasierako jarrerara
itzuli.

ONURAK
- Gihar abdominalak eta aldakaren flexiogileak
indartu.
AHOLKUAK

Hanka bakoitzarekin bost errepikapen egin.

Maila ertaina:
Aurreko ariketa bera egingo dugu baina
oraingoan arnasa hartzerakoan eskuineko hanka
igoko dugu eta botatzerakoan ezkerrekoa.

- Sabelaldea da mugimenduaren gunea.
Sabelaldea uzkurtzea eta arnasketaren
kontrola ezinbestekoak dira.
- Haurdunekin eta sakroaren horizontaltasuna4
dutenekin kontuz.

4 Sakroaren horizontaltasuna.
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ATAL PRAKTIKOA

- Aldakaren zirkundukzioa (femur circles)
Hastapeneko maila:
Gora begira etzanda, belaunak aldakaren
gainean flexionaturik, eskuak belaunen gainean.
Arnasa hartu. Arnasa botatzerakoan belaun
batekin zirkulu bat marraztu, aldakaren
zirkundukzioa eraginez. Arnasa hartu. Arnasa
botatzerakoan beste belaunarekin gauza bera
errepikatu.
ONURAK
- Gihar abdominalak indartu.
- Aldakaren gihar errotatzaileak landu.
AHOLKUAK
- Zirkulu txikiak eginez hasi; pixkanaka
handituz joan.
Jarrera berean gaudela, arnasa hartu. Arnasa
botatzerakoan bi belaunak aldi berean mugituz,
norabide bereko zirkuluak marraztu.

- Kontuz haurdun daudenekin eta aldakako
protesia dutenekin.
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ATAL PRAKTIKOA

- Atzerako errotazioa ( rolldown )
Hastapeneko maila:
Lurrean eserita, belaunak flexionatuta eta
bizkarra zuzen. Hankei izterretatik helduta.
Arnasa hartu. Arnasa botatzerakoan, sabelaldea
sartu eta bizkarra C gisa okertu. Arnasa hartu.
Arnasa botatzerakoan hasierako jarrerara itzuli.

Maila ertaina:
Lurrean eserita, belaunak flexionatuta, bizkarra
zuzen eta besoak luzaturik. Arnasa hartu.
Arnasa botatzerakoan bizkarreko ornoak banan
bana flexionatzen joan, lunbarretatik
zerbikaletaraino lurrean pixkanaka bermatuz.
Bizkarralde osoa koxisetik atlaseraino polikipoliki lurrean jarriz, mugimendu guztiaren
kontrola mantenduz.
Altxatzeko, alboz ipini eta hasierako jarrerara
itzuli.
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ATAL PRAKTIKOA

Maila altua:
Maila ertaineko ariketa bera errepikatuko dugu,
baina oraingo honetan hankak flexionaturik izan
beharrean, luzatu egingo ditugu.

ONURAK
- Sabelaldeko giharrak indartu.
- Bizkarraldea mugiarazi eta luzatu.
- Higiene posturala5 landu.
AHOLKUAK
- Mugimendua kontrolatu, bizkarrezurra
makurtzean arreta jarri.
- Oinak lurrean mantendu.
- Kontuz osteoporosia6 eta diskopatiak7
dituztenekin.

5 Higiene posturala.
6 Osteoporosia.
7 Diskopatiak.
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ATAL PRAKTIKOA

- Baloia bezala biratu (rolling like a ball )
Hastapeneko maila:
Lurrean eserita, hankei
besoekin bularrean
heldu. Bizkarra zuzen.
Arnasa hartu sabelaldea
uzkurtuz, eta
pelbisaren
antebertsioa
eraginez
atzerantz biratu. Ez ditugu sorbaldak eta burua
lurrean bermatuko. Arnasa botatzerakoan
hasierako jarrerara itzuliko gara
oinak lurrean bermatu gabe.

ONURAK
- Bizkarraldea igurtzi.
- Sabelaldea indartu.
- Lunbarrak zabaldu.
AHOLKUAK
- Hasierako jarrerara itzultzeko, atzeranzko
mugimenduaren inpultsoaz baliatu eta
sabelaldeko giharrez lagundu.
- Hasiera batean eskuak enborraren alboetan
lurrean bermatu ditzakegu.
- Espondilitisa8, diskoetako arazoak eta
bizkarrezurreko mugikortasun arazoak
badaude, kontuz.

8 Espondilitisa.
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ATAL PRAKTIKOA

- Foka (seal)

ONURAK

Maila ertaina:
Lurrean eserita, eskuak hanken azpitik pasa
orkatilei kanpoaldetik heldu arte. Oin plantak
elkartu. Jarrera honetan oreka bilatu sabelaldea
ondo aktibatuz. Arnasa hartzerakoan atzerantz
biratuko dugu omoplatoak lurrean bermatu arte
(burua eta sorbaldak ez ditugu
bermatuko). Oin plantekin hiru
kolpetxo eman.
Arnasa
botatzerakoan
hasierako jarrerara
itzuli.

- Bizkarrezurra inguratzen duten giharrak
luzatu.
- Sabelaldea indartu.
- Oreka hobetu.
AHOLKUAK
- Sabelaldeko indarraz baliatu lurretik altxatu
ahal izateko.
- Ariketa hau egin aurretik, "baloia bezala
biratu" ariketa landu.
- Bizkarrezurreko mugikortasun edo diskoetako
arazoak izanez gero, kontuz.
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ATAL PRAKTIKOA

- Goranzko bira ( Roll up)
Buruz gora etzanda, hankak flexionaturik eta
besoak buruaren atzean luzaturik. Arnasa hartu.
Arnasa botatzerakoan besoak gorantz luzatuko
ditugu. Arnasa hartu. Arnasa botatzerakoan
burua flexionatu eta poliki-poliki bizkarralde
guztia lurretik altxatuko dugu eserita geratzen
garen arte. Arnasa hartu hankak
luzatuz. Arnasa bota eta
aurrerantz flexionatzen
jarraitu flexio osoa
lortu arte.

- Bizkarrezurra luzatzea (spine stretch corbat )
Hastapeneko maila:
Lurrean eserita, hankak flexionaturik eta besoak
aurrerantz luzaturik. Arnasa hartu. Arnasa
botatzerakoan, burua makurtu eta bizkarrezurra
aurrerantz flexionatu gorputzarekin C bat
osatuz.
Arnasa hartu. Arnasa botatzerakoan, hasierako
jarrerara itzuli.
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ATAL PRAKTIKOA

- Hanka batekin zirkuluak (leg circles)

Maila etaina:
Ariketa bera, baina hankak luzaturik.

Hastapeneko maila:
Gorantz begira etzanda, oin bat lurrean
bermaturik eta bestea flexionaturik, belauna
aldakaren gainean dugula. Sabelaldea uzkurtu.
Belaunarekin sabaian zirkuluak marraztuko
bagenitu bezala egin. Arnasa hartzerakoan
belauna enborrerantz hurbilduko dugu. Arnasa
botatzerakoan, berriz, enborretik aldendu. Bi
hankekin eta bi norabideetan mugimendua
errepikatu.

ONURAK
- Bizkarrezurraren eta inguruko giharren
malgutasuna hobetzen du.
- Behe ataleko atzealdeko gihar katea luzatzen du.
- Sabelaldeko zeharkako giharra eta pelbis
barrunbeko sakoneko giharrak indartzen ditu.
AHOLKUAK
- Hasieran, ariketa errazteko ipurdi azpian
eskuzapi txiki bat jar daiteke.
- Osteoporosia, hernia diskala eta diskopatiak
dauzkatenek arreta berezia.
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ATAL PRAKTIKOA

Maila ertaina:

Maila altua:

Ariketa bera errepikatuko dugu, baina
oraingoan, aldakaren gainean flexionaturik
genuen hanka gorantz luzaturik mantenduko
dugu. Oin puntarekin sabaian zirkuluak
marraztuko ditugu bi norabideetan.

Lurrean bermaturik genuen oina luzatu egingo
dugu eta gorantz luzaturiko hankarekin ahalik
eta zirkulu handienak egiten ahaleginduko gara.

* Ariketa hau egin aurretik, garrantzitsua da
hankaren atzealdeko giharren malgutasuna
luzaketen bidez lantzea.

A URKIBIDEA
K

I

R

O

L

A

E

U

S

K

A

R

A

Z

«

«

10

ATAL PRAKTIKOA

- Hanka bat luzatzea

ONURAK
- Aldakaren sakoneko gihardura landu.
- Karratu lunbarra eta ipurmasaila (gluteoa)
luzatzen ditu.
- Pelbis eta ipurdi aldeko gihardura indartu.
- Sabelaldeko giharren indarra eta kontrola
landu.
AHOLKUAK
- Aldaka jarrera egokian mantentzeko arreta
jarri, zirkuluak egiten ari garen bitartean mugi
ez dadin. Honetarako sabelaldea ondo
uzkurtu.

Hastapeneko maila:
Ahoz gora etzanda belaunak aldakaren gainean
flexionatu. Arnasa hartu. Arnasa botatzerakoan
hanka bat diagonalean luzatu, beste belaunari
besoekin heltzen diogun aldi berean. Arnasa
hartzerakoan hanka bat luzatu, eta
botatzerakoan bestea.
Ariketa hau zaila bada, hasiera batean hankak
sabairantz luza ditzakegu.

- Garrantzitsua da iskiotibialen malgutasuna
lantzea.
- Aldakako arazoak dauzkatenekin, kontuz.
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ATAL PRAKTIKOA

- Gurutzaketa ( Criss-cross )

Maila ertaina:
Ariketa bera egingo dugu, baina oraingoan
burua lurretik altxatuz eta begirada sabelerantz
eramanez.

Maila altua:
Ahoz gora etzan, belaunak aldakaren gainean
flexionatu eta eskuak buruaren atzean kokatu,
ukondoak zabalik mantenduz. Esku bat
bestearen gainean jarri, hatzak gurutzatu gabe.
Arnasa hartu. Arnasa botatzerakoan enborra
lurretik altxatuko dugu eta hanka bat luzatu.
Ukondoa kontrako belaunerantz eramango
dugu.
Arnasa hartu. Arnasa botatzen dugun
bakoitzean hankaz aldatu eta enborraren
errotazioa eragin.

ONURAK
- Sabelaldea indartu.
- Aldakako flexiogileen malgutasuna hobetu.
- Bizkarrezurra luzatu.
AHOLKUAK
- Haurdunekin eta osteoporosia, zerbikaletako
arazoa edo diskoetako hernia dutenekin,
kontuz.
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ATAL PRAKTIKOA

Mugimendu hau kontrolatzen dugunean, burua
goian mantenduko dugu, begirada belaunerantz
eramanez eta sabelaldea uzkurturik mantenduz.

ONURAK
- Sabelaldeko giharrak landu.
- Gerriaren errotazioa hobetu.
AHOLKUAK
- Begirada lurretik gertuen geratzen den
ukondora zuzendu.
- Zerbikaletako mina eta osteoporosia
dutenekin eta haurdun daudenekin, kontuz.

Maila altua:

- Guraizeak (single straight leg )
Maila ertaina:
Ahoz gora etzanda, belaunak flexionatu, oinak
lurrean bermatu eta besoak enborraren alboetan
jarri. Arnasa hartu. Arnasa botatzerakoan
belaun bat aldakaren gainean kokatu besoekin
helduz. Arnasa hartzerakoan hanka jaitsi eta
bestea igo. Arnasa botatzen dugun bakoitzean
belaun bat enborrera hurbildu eta bestea jaitsi.
Arnasa hartzerakoan belaunez aldatu.

Ariketa bera
errepikatuko dugu, baina
oraingoan hankak
luzaturik edukiko ditugu.
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ATAL PRAKTIKOA

- Bi hankak luzatzea

ONURAK
- Hanken indarra eta malgutasuna hobetu.
- Sabelaldeko giharrak landu.
- Koordinazioa eta oreka hobetu.
AHOLKUAK
- Aldez aurretik iskiotibialen malgutasuna
lantzea ezinbestekoa da ariketa hau egiteko.
- Hasieran, hanken mugimendu txikiak egingo
ditugu, eta poliki-poliki gero eta mugimendu
zabalagoak egin.
- Zerbikaletako arazoak dituztenekin, tentsio
altua dutenekin eta haurdun daudenekin
kontuz.

Maila ertaina:
Lurrean etzanda, belaunei bularrean eskuekin
heldu. Arnasa hartu. Arnasa botatzerakoan,
besoak atzerantz luzatu
eta alboetatik
zirkulu bat
irudikatuz
belaunei
berriz ere
heldu.
Lurrean etzanda. Arnasa hartu. Arnasa
botatzerakoan, hankak luzatu. Mailaren arabera,
hankak gorago edo beherako luzatuko
ditugu.
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ATAL PRAKTIKOA

Maila altua:

- Igeriketa (swimming)

Lurrean etzanda, belaunei bularrean
eskuekin heldu. Arnasa hartu.
Arnasa botatzerakoan, besoen eta
hanken mugimendua batera
egin.

Hastapeneko maila:
Ahoz behera etzanda, hankak eta bizkarraldea
luzatu. Arnasa hartu. Arnasa botatzerakoan
sabelaldea uzkurtu eta hanka bat luzatu. Hanka
ahalik eta urrutien eramatea da helburua, ez
igotzea. Hanka luzatu lurretik pixka bat
altxatzen den arte. Arnasa hartzerakoan hanka
lurrean bermatu, erlaxatuz. Gauza bera beste
hankarekin.

ONURAK
- Sabelaldea indartzea.
- Mugimenduen kontrola: arnasketaren eta
mugimenduen arteko koordinazioa.
AHOLKUAK
- Besoen mugimendua ahalik eta zabalena
egin, besoak luzaturik mantenduz.
- Pelbisa jarrera neutroan eduki gerrialdea
babesteko. Horretarako orno lunbarrak lurrera
itsatsi.
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ATAL PRAKTIKOA

Ariketa bera errepikatuko dugu, baina oraingoan
besoekin. Arnasa hartu. Arnasa botatzerakoan
beso bat ahalik eta gehien luzatzen saiatu
lurretik pixka bat altxatzen den arte. Bi besoak
landu.

ONURAK
- Bizkarraldeko gihardura eta psoasa luzatu.
AHOLKUAK
- Ariketa hau ondo egin ahal izateko, oso
garrantzitsua da ahoz behera etzanda
gaudela, sabelaldea ondo aktibatzen ikastea.
- Gorputz adarrak lurretik gehiegi ez altxatu.

Maila ertaina:
Aurreko mugimenduen kontrola lortzean, besoa
eta kontrako hanka luzatuko ditugu. Arnasa
hartu. Arnasa botatzerakoan, sabelaldea
uzkurtuz, beso bat eta kontrako hanka ahalik
eta gehien luzatzen saiatu lurretik zentimetro
batzuk altxatzen diren arte. Arnasa hartzerakoan
erlaxatu eta gauza bera egin kontrako
aldearekin.

- Hernia diskala, espondilolistesia9 edo
estenosisa izanez gero, kontuz.
- Haurdunaldian, kontuz.

9 Espondilolistesia.
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ATAL PRAKTIKOA

- Bizkarrezurra luzatzea (kobra, pronessup)

Arnasa hartu. Arnasa botatzerakoan hasierako
jarrerara itzuli.

Hastapeneko maila:
Behera begira etzanda, besaurreak lurrean
bermatuta eta hankak luzatuta. Arnasa hartu.
Arnasa botatzerakoan bularra poliki-poliki
lurretik altxatu. Arnasa hartu. Arnasa
botatzerakoan poliki-poliki hasierako jarrerara
itzuli.
Garrantzitsua da ariketa hau poliki-poliki egitea,
bizkarraldea erlaxaturik dugula, lunbarrak
bortxatu gabe.

ONURAK
- Bizkarrezurraren mugikortasuna hobetu.
- Psoasa eta gihar abdominalak luzatu.
- Besoen indarra landu.
AHOLKUAK
- Bizkarrezurra luzaturik mantendu.

Maila ertaina: Zisnea
Behera begira etzanda, ukondoak bularraren
altueran flexionaturik. Sabelaldea uzkurturik.
Arnasa hartu. Arnasa botatzerakoan bizkarraldea
luzatuko dugu, gerri inguruko presioa ekidinez.

- Kontuz norbaitek hernia diskala10 edo
kanaleko estenosia11 badu, haurdun badago
edo sorbalda, ukondo edo eskumuturreko
arazorik badu.
10 Hernia diskala
11 Kanaleko estenosia
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ATAL PRAKTIKOA

- Belauna flexionatu eta luzatzea ( single leg kick)
Hastapeneko maila:
Ahoz behera etzanda, hankak luzaturik
ditugula, besaurreen gainean bermatuz
bizkarrezurra luzatu. Ukondoak
sorbalden azpian jartzeari arreta
berezia eskaini.

ONURAK
- Lunbarrak, ipurmasaila eta bizeps femorala
indartzen ditu.
- Psoasa eta sabelaldeko giharrak luzatzen
ditu.
AHOLKUAK
- Ariketa hau egin aurretik, "bizkarrezurra
luzatzea" ariketa kontrolatu beharko dugu
lunbarretako edozein tentsio ekiditeko.

Arnasa hartzerakoan hanka
bat flexionatu orpoarekin bi kolpetxo emanez.
Arnasa botatzerakoan hanka jaitsi eta luzatu.
Arnasa hurrena hartzerakoan beste hankarekin
emango ditugu bi kolpetxoak.

- Sorbalda, ukondo eta belauneko arazoak
dituztenekin kontuz. Baita estenosia
dutenekin.

Arnasa bota eta hanka jaisten dugun
bakoitzean, oina ahalik eta gehien luzatzen
saiatuko gara.
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ATAL PRAKTIKOA

- Hanka altxatze bikoitza ( doble leg kicks)
Maila ertaina:
Ahoz behera etzanda, besoak bizkarraren atzean
elkartu eta belaunak flexionatu. Arnasa
hartzerakoan orpoekin hiru kolpetxo burutu.
Arnasa botatzerakoan hankak eta besoak ahalik
eta gehien luzatu, aldi berean enborra lurretik
aldenduz. Arnasa hartzerakoan berriz ere
enborra lurrean bermatu eta hankak flexionatuz,
beste hiru kolpetxo eman.
Garrantzitsua da hanka
eta besoak ondo
luzatzea.

ONURAK
- Ipurmasaila eta hanken atzealdea lantzen
ditu.
- Bizkarraren goialdea, toraxeko giharrak eta
sorbaldak luzatzen ditu.
- Dortsalak indartzen ditu.
AHOLKUAK
- Sorbaldako arazoa, espondilolistesia edo
estenosia dutenekin eta haurdun daudenekin,
kontuz.
- Belauneko arazorik izanez gero, kolpetxoak
ekidin.
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ATAL PRAKTIKOA

- Igeriketa lau hankatan

Gauza bera besoekin egin dezakegu.

Hastapeneko maila:
Lau hankatan kokatu, eskuak sorbalden azpian
eta belaunak aldakaren azpian
bermatuz. Bizkarra luzatu
eta sabelaldea
aktibaturik
mantendu. Arnasa
hartu.

Maila ertaina:
Arnasa botatzerakoan eskuineko hanka lurrean
atzerantz irristatu gorputzetik aldenduz lurretik
altxatzen den arte. Arnasa hartzerakoan hasierako
jarrerara itzuli. Uneoro bizkarraldea neutro
edukitzen saiatuko gara. Ariketa bi hankekin egin.

Hanken eta besoen mugimenduak, bakoitza
bere aldetik, kontrolatzen ditugunean, beso bat
eta kontrako hanka luzatuko ditugu aldi berean.
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ATAL PRAKTIKOA

ONURAK
- Bizkarraldeko eta ipurdi aldeko giharrak
indartu.

Arnasa botatzerakoan sabelaldea gorantz eta
burua beherantz eramanez, bizkarrezurra gorantz
luzatu arku bat osatuz. Arnasa hartzerakoan
hasierako jarrerara itzuli.

AHOLKUAK
- Ariketa hau egin aurretik garrantzitsua da
"igeriketa lurrean" ariketa kontrolatzea.
- Garrantzitsua da hasierako jarrera ikasleak
berak bakarrik bilatzen ikastea, bizkarrezurra
zuzen mantentzeko.
- Belaun, eskumutur edo ukondoko arazoak
izanez gero, kontuz.

- Katua
Lau hanketan jarri, eskuak sorbalden azpian eta
belaunak aldakaren azpian bermatuz.
Bizkarra luzatu eta
sabelaldea aktibaturik
mantendu. Arnasa
hartu.

ONURAK
- Bizkarrezurra luzatu.
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ATAL PRAKTIKOA

- Besoen flexioak

AHOLKUAK

Maila ertaina:
Eskuak sorbalden azpian eta belaunak
aldakaren azpian lerrokaturik ditugula,
sabelaldea ondo aktibatu. Bizkarra zuzen
mantendu.

- Bularra lurrerantz jaisterakoan, ukondoak
kanporantz eramaten baditugu bular aldea
landuko dugu. Ukondoak enborraren ondoan
atzerantz eramaten baditugu trizepsak
landuko ditugu.

Maila altua:
Belaunen eta eskuen gainean bermatu, enborra
aurrerantz eraman belaunak aldakaren azpian
gera ez daitezen. Sabelaldea uzkurtu eta
sorbaldak zabaldu.
Arnasa hartu bularra lurrerantz eramanez.
Arnasa botatzerakoan hasierako jarrerara itzuli.

A URKIBIDEA
K

I

R

O

L

A

E

U

S

K

A

R

A

Z

«

«

10

ATAL PRAKTIKOA

Arnasa hartzerakoan besoak flexionatu bularra
lurrerantz eramanez. Arnasa botatzerakoan
hasierako jarrerara itzuli.

- Bizkarrezurraren tortsioa ( spine twist)
Maila ertaina:
Hankak flexionaturik, oinak lurrean bermaturik,
besoak bularraren aurrean gurutzatu.
Bizkarraldea zuzen, sorbaldak erlaxaturik eta
sabelaldea uzkurturik. Arnasa hartu. Arnasa
botatzerakoan bizkarrezurra albora jira, aldaka
mugitu gabe. Arnasa hartu eta hasierako
jarrerara itzuli. Jiratzea bi aldeetarantz egin.

ONURAK
- Besoak eta bular aldea landu
AHOLKUAK
- Bizkarraldea zuzen mantendu, sabelaldea
ondo uzkurtuta.
- Indartuz goazen heinean ariketaren zailtasuna
handituz joango gara.
- Sorbalda, ukondo edo eskumuturreko arazoak
dituztenekin, kontuz.
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ATAL PRAKTIKOA

Mugimendu hau ondo egiteko gai garenean,
arnasa botatzerakoan biraketarekin batera
besoak zabalduko ditugu. Arnasa hartzerakoan
hasierako jarrerara itzuliko gara besoak berriz
ere gurutzatuz.

ONURAK

Maila altua:
Aurreko ariketa bera egingo dugu, baina hankak
luzatuta.

- Gihar zeiharrak indartzen ditu.
- Bizkarrezurraren koordinazioa eta
malgutasuna hobetzen ditu.
AHOLKUAK
- Diskoetako arazoak edo bertigoak izanez gero,
kontuz ibili.
- Bizkarra zuzen mantendu. Zentrora (hasierako
jarrerara) itzultzen garen bakoitzean, gogoratu
bizkarra ondo luzatzeaz.
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ATAL PRAKTIKOA

- Zerra (saw )

ONURAK
- Bizkarrezurraren mugikortasuna hobetu.

Maila altua:

- Bizkarraldeko gihardura indartu.

Eserita, bizkarra zuzen
mantenduz, hankak luzatu
eta zabaldu. Besoak
alboetan luzatu. Arnasa
hartu. Arnasa
botatzerakoan enborra
biratuko dugu eta
aurreranzko flexio
bat egin, besoa
kontrako
orkatilarantz
eramanez eta
begirada atzean
geratzen den besora
zuzenduz. Arnasa hartu
hasierako jarrerara itzuliz.

AHOLKUAK
- Hankak luzaturik mantentzeak mina eragiten
badu, belaunak flexionatu.
- Erdira itzultzen garen bakoitzean (hasierako
jarrerara) bizkarra luzatzea gogoratu.
- Osteoporosia edo diskoetako arazoak izanez
gero, kontuz.

Mugimendu bera
kontrako alderantz
egin.
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ATAL PRAKTIKOA

- Alboa luzatzea (side kick)
Hastapeneko maila:
Albo batera begira etzanda, lurretik gertu
daukagun besoa buruaren azpian luzatu. Beste
besoa gorputzaren aurrean bermatuko dugu
oreka mantentzen laguntzeko. Bizkarraldea
ondo luzaturik dugula lurra ukitzen ez duen
hanka luzatu. Aldaka eta sorbaldak paralelo
mantendu, aldaka aurrera eta atzera mugitzea
ekidinez.
Arnasa hartu. Arnasa botatzerakoan sabelaldea
aktibatu eta hanka aurrerantz eraman aldakaren
flexioa eginez. Aldaka ez mugitzen saiatu,
sabelaldea ondo uzkurtuz. Arnasa botatzerakoan
hasierako jarrerara itzuli.

Kontrako alboaren gainean etzanda, ariketa
bera beste hankarekin egin.

Maila ertaina:
Ariketa bera egingo dugu, baina oraingo
honetan lurrean bermaturik dugun besoa
flexionatu egingo dugu besaurrea lurrean
bermatuz. Arnasa hartu. Arnasa botatzerakoan
sabelaldea aktibatu eta hanka aurrera eta atzera
edo gora eta behera eraman. Beti ere,
lerrokadura zuzena eta aldakaren egonkortasuna
bilatuz.

Gauza bera egin dezakegu hanka gorantz eta
behera eramanez, aldakaren abdukzioa eta
addukzioa eginez.
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ATAL PRAKTIKOA

- Sirena (mermaid)
Hastapeneko maila:
Belauniko eserita, hankak flexionaturik
belaunak alde batera jarri, oinak ipurdi ondoan
kokatuz. Orkatilei alde bereko eskuarekin
helduko diegu. Arnasa hartu kontrako besoa
gorantz luzatuz. Arnasa bota enborra alborantz
flexionatuz. Saihets alde guztia ahalik eta
gehien luzatzen saiatu. Arnasa hartzerakoan
hasierako jarrerara itzuli.
ONURAK
- Oreka eta kontrola hobetu.
- Sabelaldea eta ipurmasaila indartu.
AHOLKUAK
- Sorbaldan, ukondoan edo aldakan arazoak
izanez gero, kontuz.
- Albo batera etzanda gaudela sabelaldea ondo
aktibatzen ikasi eta aldaka aurrera eta atzera
kulunkatzea ekidin.
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ATAL PRAKTIKOA

Maila ertaina:

ONURAK

Ariketa bera egingo dugu, baina oraingoan
hanka bat aurretik flexionatuz eta bestea
atzetik. Eskua lurrean bermatuko dugu.

- Alboko gihardura luzatu.
- Sabelaldeko alboko giharrak indartu.
- Jarrera eta propiozepzioa12 hobetu.
AHOLKUAK
- Ariketa hau egin ahal izateko aldakaren
mugikortasuna eta malgutasuna lantzen
duten ariketak egitea komeni da.
- Luzatzen ari garen aldeko saihetsak kanpora
eta gorantz eraman lurrean bermaturik
dagoen eskuaren laguntzaz.
- Belauneko edo bizkarreko arazoa dutenek
hankak aurrerantz flexionaturik eta oinak
lurrean bermaturik dituztela egin dezakete
ariketa.
- Belauneko edo aldakako arazoak
dituztenekin, kontuz.

12 Propiozepzioa.
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ATAL PRAKTIKOA

- Ardatzaren inguruko bira (roll over )

Arnasa hartu eta hankak ireki.

Maila altua:
Ahoz gora etzanda, besoak
enborraren alboetan kokatu.
Aldaka flexionatuz hankak
gorantz luzatu oinak sabairantz
zuzenduz.

Arnasa bota bizkarra poliki-poliki lurrean
bermatuz.

Arnasa hartu. Arnasa botatzerakoan oinak
burualderantz eraman gluteoak lurretik altxatuz.
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ATAL PRAKTIKOA
Arnasa hartu. Arnasa botatzerakoan berriz ere
oinak bururantz eramango ditugu gluteoak
lurretik altxatuz. Arnasa hartzerakoan hankak
elkartu egingo ditugu eta arnasa botatzerakoan
hasierako jarrerara itzuliko gara.

ONURAK
- Bizkarrezurraren malgutasuna hobetu.
- Sabelaldea indartu.
- Gorputzaren oreka eta kontrola hobetu.
AHOLKUAK
- Bizkarrezurrean mugikortasun gutxi
dutenekin, kontuz.
- Haurdun daudenekin, osteoporosia dutenekin
edo espondilitisa dutenekin, kontuz.
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J.H. Pilatesek asmaturiko ariketak aberasteko,
eskura zuen materialarekin makina bereziak sortu
zituen. Malguki eta uhalez hornituriko makina
horiek, erresistentzia aldakorra zutenari esker,
ariketak egiten laguntzen zuten, baina
mugimendua zailtzeko ere balio zezaketen.

Pilatesek asmaturiko makina hauek oso xumeak
ziren, oheak, malgukiak, gomak, kupelak… eta
antzerako materialak erabiliz sortuak.
Ohikoena Pilates ariketak lurrean, lastaira baten
gainean egitea da. Baina ariketa hauek makina
berezietan imita daitezke. Horrela, mugimenduak
jarrera berrietan eginez ariketak aberastu
ditzakegu, lesioak ekidin, eta gihar eta
giltzaduretan presioa gutxitu. Makina hauen
bidez ariketak erraztu daitezke, mugimenduari
lagunduz, edota erresistentzia handituz eta jarrera
aldatuz ariketa zaildu. Horregatik, hastapena
lurrean egiten da, ariketak ikasten diren heinean
makinetara pasatzeko aukera dagoelarik.
Garai hartako makina haietan oinarrituta tresna
horiek garatuz joan dira, egun Pilates zentroetan
aurki ditzakegun aparatu ezberdinak diseinatzera
iritsi arte:

Pilates malguki eta uhalak dituen ohean ariketak egiten
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PILATES MAKINAK ETA MATERIALA

Cadillac
Ohe itxurako plataforma bat da, metalezko egitura
batez inguratua. Tresna honek abdominalak,
aldaka eta bularra lantzen ditu nagusiki.

Universal Reformer
Plataforma mugikor bat da, erresistentzia
ezberdina eragiten duten malgukiak dituena.
Oinak, izterrak, bizkarrezurra, sabelaldea eta
sorbaldak lantzen ditu. Makinarik
erabiliena da.

Aulki baxua
Pilatesek sortu
zuenean, etxeko
makina gisa
erabiltzeko pentsatua
izan zen. Aulki berezi
honetan egin
daitezkeen ariketen
bidez belaunak,
oinak, sorbaldak, bizkarrezurra eta sabelaldea
landu daitezke.
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PILATES MAKINAK ETA MATERIALA

Aulki altua
Bizkarra bermatzeko aukera eskaintzen duen aulki
berezia da, alboetan eskulekuak dituena.
Belaunaren eta oinaren errehabilitaziorako oso
egokia da.

Kupel handia
Dantzariek luzaketak egiteko erabili ohi duten
kupel itxurako makina da. Sabelaldea,
bizkarrezurra eta hankak indartzeko ere erabil
daiteke.
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PILATES MAKINAK ETA MATERIALA
Makina berezi horiez gain, ariketak lantzeko beste
material eta tresna batzuez ere balia gaitezke:
Begiraleak eskura duen ohiko materiala
baliagarria izango zaigu Pilates saioak
aberasteko: baloi txikiak, baloi
handiak, gomak, lastairak,
pisuak... Horrelako materialak
mugimenduak egiten lagun
diezaguke zenbait kasutan,
baina baita besteetan
ariketaren maila zailtzen ere.

Material arruntaz gain, Pilates saioetan
erabiltzeko diseinaturiko tresna bereziak ere
aipatu behar dira. Ezagunena
uztai magikoa izenez
ezagutzen da.
Kupelaz baliatuz, Pilates ikasle bati
laguntzen
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HIZTEGIA
» Uzkurtze eszentriko: Uzkurturiko gihar zuntzak
karga edo kanpo-mugimendu baten eraginez
tentsioan luzatzen direneko ekintza. Kontrako
adiera: Uzkurtze kontzentriko: Gihar zuntzak
laburtzea. Ariketa baten atal eszentrikoa pisuari
eustean egiten dena da, jaitsiera, atal negatiboa
ere deitua. Atal kontzentrikoa, aldiz, pisua
gainditzeko altxatzean egiten dena, ariketaren
atal positiboa.

» Higiene postural: Ariketa estatiko (eserita
egoteko) nahiz dinamiko batean (pisu bat
altxatzeko) hartu beharreko jarrera egokia.

» Antebertsio: iz. MED. Organo baten ardatz
bertikalarekiko aurreranzko makurdura.

» Sakroaren horizontaltasun edo hiperlordosi:
MED. Bizkarrezurraren aurreranzko gehiegizko
kurbadura, bereziki alde lunbarrean gertatzen
dena.

» Erretrobertsio: iz. MED. Organo batek, bereziki
umetokiak, atzerako desbideraketa izatea.
» Hernia: MED. Bere barrunbetik ateratako organo
batek, zati batek edota organo multzo batek
eragiten duen hantura. Hernia diskala: Diskoa
bizkar-muinean zehar dislokatzea, ateratzea.
» Estenosi: iz. MED. Hodi edo zulo baten estutze
patologikoa, berezkoa edo geroztik sortua.
Kanaleko estenosia: Bizkarrezurraren lepoaldeko
edo gerrialdeko kanalaren estutzea, nerbioaren
sustraietan konpresioa eragiten duena.

» Osteoporosi: iz. MED. Hezurduraren
desmineralizazio orokorra. Hezur ehunaren
argaltzea eta hezurren dentsitate galera.
» Diskopatia: iz. MED. Orno-diskoak eragiten duen
edozein gaixotasun.

» Lordosi: iz. ANAT. Bizkarrezurraren aurreranzko
kurbadura, bereziki alde lunbarrean gertatzen
dena.
» Espondilolistesi: Orno lunbar bat azpiko
ornoaren gainean aurrerantz irristatzea.
» Propiozepzio: iz. ANAT. Hezurrei, muskuluei,
tendoiei eta giltzadurei buruzko informazioa
entzefaloari ematen dion sentikortasun-mota.
» Espondilitis: iz. MED. Ornoen hantura.
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- Pilatesen argazki originalak honako helbide
elektronikoetan aurki daitezke :
Total Pilates.
www.pilatesmethodalliance.org
www.rapo.com

- Helbide elektronikoak:
http://www.educoweb.com/metodo_pilates.asp

http://www.stretchnow.com.au/products/
pilates_products1.htm
(Pilates materiala eta makinak)
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miscelanea1/
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http://es.wikipedia.org/wiki/Pilates
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ESKURA EZAZU
KIROLARI BURUZKO EUSKAL BIBLIOGRAFIA!
Informazioa eta salmenta Deba Garaiko Mankomunitateko Kirol Zerbitzuan (943 79 55 87) edo Bergarako
Udaleko Kirol zerbitzuan (943 77 91 67).
Argitaratutako tituluak:
1. Futbol entrenatzailea. (Liburua 6 euro)
2. Kirol entrenamenduaren oinarriak. (Liburua 6
euro)
3. Sasoian: zure kirol programa, etxerako ariketaz
osatua. (Bideoa 6 euro)
4. Beroketa, saskibaloia, eskubaloia eta errugbiko
fitxa didaktikoak. (Karpeta osoa 12 euro)
5. Atletismo eta futboleko fitxa didaktikoak.
(Karpeta osoa 9 euro)

12. Gimnasia erritmikoko fitxa didaktikoak.
(Karpeta 6 euro)
13. Aerobika. (Karpeta 6 euro)
14. Oinarrizko Soin Hezkuntza. (Karpeta 6 euro)
15. Xakea. (Karpeta 6 euro)
16. Natur Ekintzak. (Karpeta 6 euro)
17. Kirol Alternatiboak (III). (Karpeta 6 euro)
18. Yoga eta erlajazioa. (Karpeta 6 euro)

6. Igeriketako fitxa didaktikoak. (Karpeta 6 euro)

19. Gimnasioko ziklismoa. (Karpeta 6 euro)

7. Judoko fitxa didaktikoak. (Karpeta 6 euro)

20. Kirol Egokitua. (Karpeta 6 euro)

8. Karateko fitxa didaktikoak. (Karpeta 6 euro)

21. Aquagym: uretako gimnasia (Karpeta 6 euro)

9. Kirol alternatiboetako fitxa didaktikoak (I) eta
(II) (2 karpeta, 6 euro bakoitza)

22. Hirugarren adineko gimnasia (Karpeta 6 euro)

10. Teniseko fitxa didaktikoak. (Karpeta 6 euro)

23. Pilates (Karpeta 8 euro)
24. Boleibola (Karpeta 8 euro)

11. Herri Kiroletako fitxa didaktikoak. (Karpeta 6
euro)
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