
Stress ja kurnatus on tänapäeva elu paratamatu osa, mis
põhjustavad kergesti läbipõlemist. Tule õpi erinevaid
tehnikaid ja võtteid stressi maandamiseks ja pingete
vähendamiseks!

BURN- OUT PREVENTION

Kellele? Kõikidele, kes soovivad õppida tehnikaid, kuidas
vähendada stressi, maandada pingeid ja vältida
läbipõlemist.

Millal? 28.-29.jaanuar 2023 
10.00- 18.00

Koolitajad: Janni Giannikakis (Saksamaa), Thomas Berghof
(Saksamaa)

Kus? Golden Club Tondi, Sõjakooli 10, Tallinn

Hind: 299€ (tavahind 499€)

Registreerumine kuni 10.01.2023

Info ja registreerumine: info@kristifitness.com

Korraldaja: BODYARTSCHOOL ESTONIA OÜ

mailto:info@kristifitness.com


Tulemus ehk miks tulla:

Pärast seda töötuba saad aidata nii iseendal kui teistel end
sügavamalt teadvustada ja omad tööriistu, millega
iseennast ja teisi toetada.

Treenerid saavad teada, kuidas erinevaid koolitusel
kasutatud elemente oma treeningutesse lisada. 

Koolitus toimub inglise keeles, vajadusel tõlkega eesti
keelde.

Koolitus annab 20 EOK täiendkoolitustundi ja BODYART
treeneritele kehtib koolitus  litsentsipikendusena.

KOOLITUSEL KÄSITLETAVAD TEEMAD:

·Vähemalt kaks meisterklassi ehk treeningut
·Harjutused keha taastamiseks
·Stress ja selle evolutsiooniline tähendus
·Läbipõlemise diagnoos
·Riskitegurid
·Mis on "kehastus"?
·Fastsia tähtsus
·Kogemuste ja füüsiliste reaktsioonide vaheline seos
·Psühhokinesioloogia emotsionaalne mandala, diafragma
·Hingamine
·Aju – hapniku hingamine
·Stress, läbipõlemine ja vaguse närv
·Orgaaniline meditatsioon – liikuv meditatsioon – hingamine
·Kes sa oled? “Millised instrumendid SUL teekonnal on?
·Binauraalsed toonid
·Spetsiaalsed suulised juhised, mida kasutada treeningutes
·Kuidas ise kokku panna BURN-OUT treening
·Intensiivne personaaltreening



KOOLITAJAD: 

Janni Giannikakis

Fastsiateema ja selle roll liikumises on BODYART koolitajat
ja Healthacademy juhti köitnud juba pikka aega. Janni on
tegelenud võistlusspordiga üle 21 aasta ja fitnessisektoris
15 aastat ning tal on pikk kogemuste pagas. Tema taust
jalgpallis ja võistlusspordis olid lähtepunktiks ulatuslikule
uurimistööle funktsionaalse, tervikliku liikumise vallas. 
Koostöös dr. Markus Klingenbergiga Bonni kliinikust alustas
Janni 2017. aastal testimist EKG aparaadiga, et mõõta
liigutuste ja hingamise kombineeritud  mõju jõudlusele.

Thomas Berghof

On üle 30 aasta uurinud erinevaid treening- ja raviprintsiipe
ning töötanud välja tõhusad meetodid optimaalselt toimiva
keha ja vaimu saavutamiseks.
Thomas on hoolitseb oma klientide eest kõrgeimate
standardite kohaselt, keskendudes energia reguleerimisele
füüsilise ja vaimse tasandi vahel. On spetsialiseerunud
terviklikule ja funktsionaalsele treeningule kaasates vaimse
regulatsiooni teraapia. Keskendub lihas- ja orgaanilise
energia tasakaalustamisele ning kehasiseste pingete
vabastamisele, et parandada elukvaliteeti. 


