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ליטל אורן מורה ליוגה בעלת 600 שעות הסמכה על ידי
ארגון היוגה העולמי, מדריכת פילאטיס מזרן

וסטודנטית לפסיכולוגיה

יוגה ופילאטיס הן לא סתם שיטות תרגול ואימון,
הן יכולות ללמד אותנו הרבה על החיים,
לתת לנו כלים להתמודד עם היום יום,

עם כל השגרה של הלחץ ומלמדות אותנו לנשום.

אני מאמינה שהתפתחות ושינויים קורים על ידי יציאה
מאזור הנוחות, רק שם אפשר באמת להרחיב את הגבול
ולראות תהליך של צמיחה. לכן, התרגולים שלי תמיד יהיו

מאתגרים, אבל כמובן מותאמים לרמת המתרגל.

עבורי זאת שליחות, לעזור לאחרים להתחזק מכל
הבחינות ומול כל אתגר שיבוא בדרך.

״הדברים הטובים והיפים ביותר בחיים אינם נראים או
נשמעים. אפשר להרגיש אותם רק דרך הלב״ (הלן קלר)

קצת על עצמי



Waze
Google maps

YogaLit
Deep into your soul

דרכי הגעה וחנייה
חדר תנועה - קיבוץ רמות מנשה

במידה והשער סגור תתקשרו למספר הבא:
ליטל 0526854488
ליאת 0525854477
שרון 0507555387

נכנסים בשער הכניסה לקיבוץ

בכיכר הראשונה ממשיכים ישר

פונים ימינה בפנייה הראשונה

ממשיכים ישר עד שעוברים את הבריכה

פונים שמאלה לכיוון שביל עפר

והגעתם :)

חנייהפנייה לשביל העפר חדר התנועה
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דרכי הגעה וחנייה

מקלט ספורט - רמת השופט

Waze

Google maps

נכנסים בשער של הקיבוץ וממשיכים ישר עד שרואים שער נוסף ואחריו מעגל תנועה.

פונים פניית פרסה לתוך שביל צידי (לא חזרה לאותו המקום).

ממשיכים ישר עד שרואים חניות מצד שמאל,

עוברים דרך השביל הצר שמאחורי הגדר האדומה (מעבר צר בין גני הילדים).

המקלט הוא הבניין הראשון משמאל

חניהכניסה לאזור החניהשער כניסה לקיבוץ

כניסה לשביל שמוביל למקלט

שימו ♥
מומלץ להגיע 15 דק לפני הזמן כיוון

שלעיתים שהשער סגור

הציוד לשיעור יחכה בכניסה למקלט ועל
אחריות המתרגל.ת לקחת את הציוד

למטה

כדי לפתוח את השער - שלחו לי הודעה
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אשטאנגה זה סוג התרגול המסורתי הבנוי מרצפים משתנים של תנוחות יוגה,
הרצפים הם דינמיים וישנה שהייה ממושכת בכל מנח.

ויניאסה זה סגנון תרגול המשלב נשימה ותנועה יחד.

שיעור האשטאנגה ויניאסה הוא שיעור דינמי רך המאפשר למתרגל
להעמיק בתרגול האישי, לחקור את גבולות הגוף, ולהירגע מלחץ החיים.

השיעור מתאים לכל הרמות (מתחילים ומתקדמים יותר)

פאוור יוגה הוא סגנון תרגול שנולד מהאשטאנגה המסורתית,
מדובר באותן התנוחות אך לא ברצף מסויים.

התרגול הינו דינמי השומר על קצב גבוה ומשלב מעברים ותנוחות איזון.
כל תרגול מתמקד בתחום אנטומי מסוים - הקשתות, פתיחות אגן וכו׳

המאפשר למתרגל להעמיק את התרגול האישי שלו.

*השיעור לא מתאים למתרגלים בתחילת דרכם

שיעור ייחודי המשלב בין הפילאטיס הקלאסי למודרני.
שיעור דינמי שעובד על חיטוב הגוף וחיזוק שרירי הליבה

דרך תרגילי קאורדינציה, יציבות, כוח וגמישות.

שיעורי הפילאטיס מתאימים לכולם ועוזרים לכל מי שרוצה להתחזק,
להזיז את הגוף, להקל על כאבי גב וכאבים אחרים.

   אורך התרגול : 50 דקות
   מה כדאי להביא: מגבת ובקבוק מים

אורך השיעורים : 75 דקות
מה כדאי להביא : מגבת, בקבוק מים (אם ישנו מזרון תרגול אישי או אביזרים ניתן להביא)

סוגי שיעורים

אשטאנגה ויניאסה יוגה

פאוור ויניאסה יוגה

פילאטיס מזרן
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מערכת שעות

ראשון

שיעורי בוקר ניתן לבטל עד השעה 21:00 של ערב לפני.
שיעורי ערב ניתן לבטל עד 5 שעות לפני תחילת השיעור.

שימו ♥ - ביטול לאחר זמני הביטול יחשב כניקוב.

בוקר

ערב

שבתשישיחמישירביעישלישישני

פילאטיס
16:30-17:20

אשטאנגה
ויניאסה

17:30-18:45

הרשמה לשיעורים

פאוור
ויניאסה

20:30-21:45

אשטאנגה
ויניאסה

10:00-11:15

פילאטיס
11:30-12:20

אשטאנגה
ויניאסה

10:30-11:45

פילאטיס
09:30-10:20

פילאטיס
19:00-19:50

פאוור
ויניאסה

20:00-21:15

מומלץ להגיע 10 דקות לפני תחילת השיעור

המערכת מתפרסמת בכל יום שישי ב13:00

במידה ואיחרתם לשיעור - כנסו בבקשה בשקט אחרי המדיטציה.

שיעורים בימי שבת מתקיימים ברוטציה - שבוע בבוקר ושבוע בערב.

שימו ♥ - אם נרשמתם להמתנה - לבטל במידה ולא יכולים / לאשר כניסה לשיעור.

  

ביטולים

פאוור
ויניאסה

20:30-21:45

אשטאנגה
ויניאסה

18:00-19:15

רמת השופט
מקלט
אימונים

רמות מנשה
חדר התנועה

מקרא

סרקו להצגת לוח
השיעורים המעודכן

פילאטיס
19:30-20:20

אשטאנגה
ויניאסה

19:30-20:45

פאוור
ויניאסה

19:30-20:45
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מחירון

מעוניינים בשיעור ניסיון?

כרטיסיית
5 כניסות

שיעור בודדשיעור ניסיון

כרטיסיית
10 כניסות

כרטיסיית
20 כניסות

250 ש״ח | 50 ש״ח לשיעור
תוקף - חודש

ׁש״ח 65 ש״ח55

450 ש״ח | 45 ש״ח לשיעור
תוקף - חודשיים

800 ש״ח | 40 ש״ח לשיעור
תוקף - 3 חודשים

בשיעור ניסיון?

לחצו כאן לרכישה



מעוניינים להצטרף לשיעורים?

במעמד ההרשמה יישלח אליכם קישור להרשמה דרך
BOOST אפליקציית

עליכם למלא את הצהרת הבריאות והפרטים
הרלוונטיים,לקרוא את דרכי השימוש באפליקציה

דרכה תוכלו לצפות במערכת השיעורים השבועית,
להירשם לשיעורים ולרכוש כרטיסיות ומוצרים נוספים
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הצטרפות והרשמה

קישור לאפליקציה



לחצו כאן לקבלת פרטים נוספים

מעוניינים לקבוע שיעור ניסיון?
זקוקים להתייעצות?

שלחו לי הודעה בוואטסאפ לתיאום
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