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Flere nyheder på næste side… 1

Sommerholdplan gældende uge 28, 30 og 31:

Mandag kl. 19-20 Pilates Semi Privat
Mandag kl. 20-21 Pilates måttehold, åbent niveau

Tirsdag kl. 8-9  Pilates måttehold, åbent niveau
Tirsdag kl. 9-10 Pilates Semi Privat

Torsdag kl. 15-16 Pilates for gravide
Torsdag kl. 16-17 Pilates måttehold, åbent niveau
Torsdag kl. 17-18 Pilates Semi Privat

Fredag kl. 8.30-9.30 Pilates måttehold, åbent niveau
Fredag kl. 9.30-10.30 Pilates Semi Privat

Du kan læse meget mere på hjemmesiden www.pilatesb.dk under Nyheder og via forsiden. Skriv endelig for 
spørgsmål eller tilmelding på info@pilatesb.dk!

Sommertræning 
SOMMER! Længe ventet for de fleste – den er her nu! 
Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop.

Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme i 
år, så er der Pilates hele sommeren hos Pilates B! I uge 
29 hvor vi holder lukket. 

Der er massere af muligheder for, at holde formen ved 
lige og være lidt ekstra god ved dig selv hen over 
sommeren og holdene er at finde i bookning systemet. 

Så hvis du ikke allerede har fået taget dine 3 gange Intro til maskinerne til 1195 kr., så skynd dig at få dem 
booket, så du kan træne en masse på Semi Privat i Juli måned. Dette er alletiders chance, for en god 
sommer i Danmark, med hygge, sundhed og velvære!

Du er altid velkommen til, at invitere en med på en prøvetime på vore måttehold. Skriv til info@pilatesb.dk
hvis du vil være med eller hvis du har nogen spørgsmål.

Det er også muligt at træne Privat hele sommeren efter aftale.

http://www.pilatesb.dk/
mailto:info@pilatesb.dk
mailto:info@pilatesb.dk
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Motivation! Fastholdelse og det at kommer i gang igen!
Vi kender det alle så godt… I nogle perioder af livet 
er det nemt at finde overskud til træning, det kører 
godt, der er ro på derhjemme, du trives, din krop 
trives og du bliver ikke så påvirket af stress og 
dårlige nyheder som ellers. Du er inde i en god 
rytme og i god form og så pludselig??? Bum, det 
hele er væk og det bliver næsten uoverskueligt at 
starte igen, stressen og uroen melder sig, du bliver 
mere for pustet, ryggen gør ondt og du bliver måske 
let ked af det og i dårligt humør? Hvad kom først? 

Hvorfor er det så svært, at blive i en god stime og holde motivationen oppe? Det behøver det heller ikke at 
være! Det kommer an på, hvilke krav du sætter til dig selv og hvordan du ser på livet! Skal det hele tiden være 
en konstant fremgang? Hvor du bliver dygtigere, bedre, hurtigere, tyndere og stærkere? Eller er det okay, at 
det i nogle perioder blot handler om, at vedligeholde og hænge i? Ser du det som et tilvalg at træne og spise 
sundt og være glad og positiv, eller er det et fravalg af sofa, kage og familiehygge? 

Hvis du holder 3 ugers ferie med fuldstændig stilstand og en masse mad og vin, så er din form forringet 
betydeligt og i værste fald, kan det være umådeligt svært, at komme i gang igen! Så hold ikke 100 % pause. 
Pludselig har du fået nye vaner og overbevise dig selv om, at det er hyggeligere på sofaen i stedet for lige at 
bruge 1 time på træning også. Det bliver en vane og din krop vil forme sig efter hullet i sofaen i mere end en 
forstand.  

Nogle har nemt ved, at hive sig op og i gang igen, mens andre først kommer i gang, når kroppen gør alt for 
ondt. Jo mere ansvar du tager for dig selv og dit liv, des nemmere er det, at få træningen passet ind og holde 
fast i de gode vaner. Des mere positiv du ser på dig selv, des mere positivt ser du på livet og de vilkår du nu 
engang har at navigere i. Ansvaret er dit.

Hvad kan motivere?
Det er meget forskelligt for folk til folk, men for mange gælder det, at viden og engagement motivere og 
inspirere. Det betyder, at jo mere du ved om hvordan din krop er sat sammen og fungere og jo mere du går op 
i, at have det godt, des mere motiveret er du til, at holde en sund livstil. Igen, det er dit valg og al forandring 
kommer fra dig selv. Jo mere energi du ligger i træningen, des større er dit udbytte og dermed stiger 
motivationen også. Det kan også hjælpe, at skema lægge træningen så du ikke hver gang skal overveje om du 
skal træne eller ej, men  blot afsted og så tage det som det kommer! Hvis du syntes, at træningen bliver kedelig 
og du føler, at du er gået i stå i din fremgang, så er du altid velkommen til en snak om, hvordan du kan ændre 
på det! Du skal evt. lave nogle nye øvelser, skubbes lidt videre eller prøve et andet hold? Og andre gange, skal 
du kigge lidt indad, være ærlig omkring din kost og hvordan du træner når du er her? Alt dette kommer med 
viden om dig selv og din krop. Lyt til dig selv og din krop og vær stolt af, at du trods alt kom afsted og hold ud! 
Det er godt gået!                

Hvordan kommer jeg i gang og i gang igen?
Dette er den nemmeste del af det hele! Du tager en beslutning, får tilmeldt dig en time og så skal du ikke 
tænke mere over det! Vi byder dig velkommen og du behøver ikke komme med nogen forklaringer.



POP-UP Event – Ayurvedisk Massage
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En gang om måneden afholder vi POP-Up events med forskellige 
typer af massage med Kathinka! Hvis du ikke nåede at få 
massage sidst Kathinka, så har du muligheden igen allerede  

19. juni 2014! 

Kun få ledige tider! Få en helt særlig massage 

oplevelse med en masse nærværd, velværd og fokus.

Flere nyheder på næste side…

Ayurvedisk massage er en energigivende massage med forskellige økologiske olier. Det er en velværende 
form for massage, som vækker dine sanser og giver dig fornyet energi. Du vil i bogstavelig forstand få rystet 
vinteren af dig, og få gjort huden klar til varme, sol og sommer. Ayurveda er en Indisk livsfilosofi og livsstil og 
Kathinka, som giver disse behandlinger, lever selv efter det i dagligdagen. Der tilbydes 3 behandlinger på 
dagen, og bookning sker efter først til mølle!

”Sneak Peak” 25 min 350 kr. eller 2,75 klip
Kropsbehandling 55 min 650 kr. eller 4,5 klip
Fuld kropsbehandling 85 min 850 kr. eller 6,5 klip

Book en tid og mærk et strejf af Indien, sommer og mystik! Skriv på info@pilatesb.dk for yderligere 
spørgsmål eller tilmelding.

Pilates og Yoga helt ude i skoven!

Vi afholder en udendørs sommertræning for alle. Det bliver lørdag 21. 
juni kl. 10.15-12.15 ”Pilates og Yoga helt ude i skoven”.

PILATES efterfulgt af YIN YOGA. Tilmeld dig via bookingsystemet eller ved 
at skrive til info@pilatesb.dk. I tilfælde af dårligt vejr, træner vi i studiet!

For dig der ikke har klippekort, koster det 200 kr. at være med og ellers 1,5 
klip. I skoven er der massere af plads, så inviter gerne en du kender med til 
en god træning helt ude i skoven!

Skriv på info@pilatesb.dk for yderligere spørgsmål eller tilmelding.

mailto:info@pilatesb.dk
mailto:info@pilatesb.dk
mailto:info@pilatesb.dk


Før- og efterfødselshold

Pilates B • Hovedgaden 8, 1.tv. • 3460 Birkerød • tlf. 40 48 06 48 • info@pilatesb.dk                              
4

Så er det tid til at tilmelde sig de nye før- og 
efterfødselshold med opstart i august! Hvis du ikke 
allerede er tilmeldt, så tilmeld dig nu! Små hold med 
max. 8 deltagere pr. hold.

Efterfødselshold
Baby + 5 uger, torsdag kl. 9.30-12 opstart 7. august
Baby +5 md., fredag kl. 10.30-12 opstart 8. august

Forældre- og fødselsforberedelse, tirsdag kl. 17-
19 opstart 12. august

Flere nyheder på næste side…

Pilates er særligt velegnet som efterfødselstræning netop fordi der arbejdes med de dybereliggende 
mavemuskler, så du bliver styrket indefra og får din bevægelighed hurtigt igen. Hos Pilates B er der plads til 
alle. Efter de første 8 uger er der mulighed for, at holdet kan fortsætte sammen 8 uger mere. Dette giver de 
bedste betingelser for, at komme hurtigt i form igen, både for krop og sind!

Vi har gennemført rigtig mange efterfødselshold med samme team af undervisere, så du er i trygge hænder 
hele vejen igennem! Hvis du har nogen spørgsmål, så tøv ikke med at skrive til os på info@pilatesb.dk!

Pilates workshop med Shari Berkowitz september 2014
Vi gentager succesen fra sidste år og invitere til workshop med 
Shari Berkowitz fra New York! 

Workshoppen henvender sig primært til professionelle, men du som er en 
øvet udover af Pilates, kan sagtens deltager. Se hele programmet og læs 
mere om Shari på www.pilatesb.dk/traeningen/workshops/ eller skriv til 
os for info.

Benyt dig af denne enestående mulighed for, at træne Semi Privat i 
maskinerne med Shari fredag  26. september 2014! Du får 1,5 time og i er 
kun 3 personer af gangen. Der bliver 55 min hård workout efterfulgt af 35 
min spørger tid, hvor der snakkes om, hvad det egentlig var som foregik. 
Så du har mulighed for, at få stillet alle dine spørgsmål til en af de bedste! 

Gå ikke glip af det, du vil lære en masse og blive motiveret og inspireret 
endnu mere ed du allerede er!

Ved tilmelding til Semi Privat, bliver i  sammensat efter niveau, så tøv ikke 
med at melde dig til, der er også plads til dig!

http://www.pilatesb.dk/traeningen/workshops/
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KALENDER

19. Juni 2014 Ayurvedisk massage

21. Juni 2014 Fælles træning ”Pilates og Yoga helt ude i skoven”

30. August 2014 WORKSHOP YOGA ”Fordybelse og åndedræt”

26.-28. September 2014 WORKSHOP PILATES med Shari Berkowitz 

WORKSHOP og EVENT kalenderen

Følgende WORKSHOPS og EVENTS er 
planlagt for den nærmeste fremtid. Læs 
mere på www.pilatesb.dk under 
workshops/events og under Nyheder for 
at følge med. 

Du kan også finde os på Facebook under 
pilatesmetoden og på Instagram under 
pilatesbstudio.

http://www.pilatesb.dk/

