„Annyi idős vagy, mint a gerincoszlopod. Ha a gerinced 30 éves korodra rugalmatlan és
merev, akkor öreg vagy; ha 60 évesen tökéletesen hajlékony, akkor fiatal.”
(Joseph Pilates)

Simonfi Ágnes vagyok, Peak Pilates® mesteredző, nemzetközi mentor; a Peak Pilates edzőképző programjainak magyarországi vezetője. 3 gyermek édesanyja.
Az én gerincem már a 20-as
éveim közepén meglehetősen
rossz állapotba került. Valószínűleg a 10 éves versenysport
(kézilabdás voltam) és az ennek
során kapott helytelen edzésterhelés következtében egy csigolyaív szakadás, apró gerincsérvek és némi gerincferdülés
„gazdája” voltam. Folyamatos
fájdalomban teltek a napjaim.
Azt hittem, ez „örökre” így is
marad – és eléggé elkeserített
a helyzet.
2004-ben találkoztam először
a Pilatesszel. Az 1. óra élménye után elhatároztam, hogy én ezt a Módszert MEG AKAROM tanulni.
A gerincem – már az első alkalom után – mintha megkönnyebbült volna! Joseph Pilates mozgásrendszere teljesen elvarázsolt. Mert ez a rendszer megtanítja a tested „jó helyről” mozogni. Megtanítja,
hogyan tehermentesítsd a gerinced kritikus, ágyéki szakaszát – az már csak hab a tortán, hogy milyen
izomzatot és alakot szerzel általa.
Elkezdtem tanulni a Módszert. Először itthon, aztán külföldön. Rátaláltam a Peak Pilatesre, akik klas�szikus edzőképző programja az egyik legjobb és legelismertebb a világon. 2008 óta az Ágipilates
Stúdió a Peak magyarországi oktatási központja. Matracos és Comprehensive (vagyis minden Pilates
gépet/eszközt magában foglaló) képzéseink során a Résztvevők nem csak magát a mozgásrendszert
és annak gyakorlatait sajátítják el, hanem megismerhetik Joe Pilates filozófiáját: mindazt, ami a színfalak mögött van és egy olyan tanítási módszertanra tesznek szert, amelynek segítségével a Pilates
tanítása egyszerűvé és letisztulttá válik, mint az 1x1.
Ez a módszertan – amely a „Peak Pilates 5 részes tanítási sikerképlete” névre hallgat – magasan
kiemeli edzőinket a tömegből és felismerhetővé teszi őket a világ bármely pontján. Egy Peak Pilates
edző ugyanolyan színvonalon tanít Magyarországon, Finnországban, vagy Hollandiában, mint Japánban, az USÁ-ban, vagy Ausztráliában.
A Pilates pedig egy remek módszer, amellyel a gyógytorna és a rehabilitáció időszaka után a
Páciensek visszavezethetők a testtudatos, biztonságos testmozgás világába :)! A gyógytornász szakma
tökéletes kiegészítője, hisz az elvek, amelyek mentén működik, harmóniában vannak a gyógytorna
elveivel.

MESTEREIM / MENTORAIM
A Pilatesesek rendelkeznek „pedigrével” :). A nagy „Öregeket”, akik még magától Joe bácsitól tanulták
a Módszert, „Elder”-nek hívjuk. Aztán következnek az első, majd a második (és így tovább) generációs
edzők. Nagyon megtisztelő, hogy tőlük tanulhattam:

Alycea Ungaro

Clare Dunphy-Hemani

Brooke Siler

Kathy Ross Nash

Mary Bowen („Elder”)

Zoey Trap

Ton Voogt
és Michael Fritzke

Colleen Glenn

Fentiek valamennyien 1. generációs edzők.
A Peak Pilates® edzőképző programokat itt tekintheted át bővebben:
https://www.agipilates.hu/csoportok/edzokepzes/
Iratkozz fel az Agipilates YouTube csatornára, ahol sok hasznos anyagot találsz – itt van mindjárt
kettő, ami mélyebb betekintést ad Neked a Módszerbe:
• Miért nem tudom tagolni a gerincem? https://youtu.be/QjZ-vof4DR4
• A tökéletes Pilates hasprogram: https://youtu.be/8nLwy7RZEo8
S ha bármely kérdésed merülne fel, akár a Pilates módszerrel, akár az edzőképző programokkal
kapcsolatban, keress bátran! Megtisztelő, ha segíthetek!
Simonfi Ágnes
www.agipilates.hu
agi@agipilates.hu
www.facebook.com/agipilates.hu
+36/20 415 1128

„Életed bármely pillanata lehet NAGY dolgok kezdete.”
(Joseph Pilates)

