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dimenzijah. Poleg tega, da pristopamo k 
fizičnemu telesu in obravnavamo proble-
matične sklepe ipd., hkrati delujemo na 
vseh štirih ravneh zdravstvenega fitnesa: 
mišično-sklepnem sistemu, psihomo-
toriki, kardiorespiratornem sistemu in 
seveda tudi na estetiki. Kar pa je najbolj 
pomembno: ljudem ponujamo znanje, 

dušo in srce. Tega se ne da kupiti. Sicer 
pa so trenutno najbolj zasedeni programi 
za oblikovanje telesa in treningi na pro-
stem. Vadeči radi vadijo tudi na posebnih 
»gravity« vrečah, kjer se izvaja inverzni 
trening, ki na eni strani pomeni pravo 
terapijo za preobremenjen organizem, na 
drugi pa za revitalizacijo in regeneracijo 
na celični ravni. Naj se pohvalim, da smo 
edini v Sloveniji, ki izvajamo to vadbo.

Za koga je body tehnika primerna, 
komu bi jo še posebno priporočili?

Ko se je Barbara Tavčar pred 
desetimi leti seznanila z 
»body tehniko«, ni vedela, 
kako zelo ji bo spremenila 
življenje. Na bolje. Vadba se 
namreč v vsakem trenutku 
prilagaja in razvija za potrebe 
sodobnega človeka. V njenem 
studiu v Britofu pri Kranju ji 
sledijo mnogi, ki hrepenijo 
po antistresnih terapijah, 
odpravi bolečin ali želijo zgolj 
izboljšati fizično in psihično 
počutje. Med njimi je tudi 
vrhunski skakalec Robert 
Kranjec.

Piše: melita meršol

Avantura osebne spremembe

aktivna ona

Enostavno ni omejitev. Prilagodljivost 
tehnike je tista, ki omogoča, da je vadba 
primerna prav za vsakogar: za nosečni-
co, mamico z dojenčkom, otroke, rekre-
ativce, vrhunske športnike ter za osebe z 
resnimi mišično-sklepnimi bolečinami, 
poškodbami ali za tiste s slabo telesno 
držo.

Posebna ponudba v vašem centru je 
tudi nekakšna čudežna piščal?
Jaz ji rečem avantura osebne spremem-
be, metoda, v kateri so združene zdra-
vilna glasba, kretnje in misli za vrnitev 
telesa v naravno ravnotežje. Niti ne gre 
za obliko vadbe, temveč delavnico – 
potovanje, na katerem s pomočjo zdra-
vstvene frekvence 528 Hz, zdravilnih 
misli, ki so izraz ljubezni in miru, ozave-
stimo naše življenje od prvega trenutka, 
spodbudimo našo ustvarjalnost, vsto-
pimo v ravnotežje, izboljšamo zdravje 
in harmonijo življenja. Poleg ustaljenih 
programov rada povabim na tako ime-
novani sprehod vitalnosti, ki ga spomladi 
in poleti organiziramo enkrat mesečno. 
Vsak ga prehodi po svoje, kot mu najbolj 
ustreza.

❞ Kar pa je najbolj pomembno: ljudem ponujamo 
znanje, dušo in srce. Tega se ne da kupiti. 

Tudi vrhunski skakalec Robi Kranjec priznava, da mu treningi body tehnike koristijo tako za psihično kot fizično pripravo.


