FREE STRETCHING από ηην ομάδα τορού Φσζαλίδα
www.fysalidance.com
άλλος ένας 'θεζμός' ηης θσζαλίδας!
Η Οκάδα Χνξνύ Φπζαιίδα ηεο Γσγώο Πεηξαιή ζαο πξνζθαιεί λα ηελησζείηε παξέα
καδί ηεο ζε αλνηρηνύο δεκόζηνπο ρώξνπο ηεο πόιεο σο κηα θίλεζε ελάληηα ζην θόβν,
ηελ απνκόλσζε θαη ηελ αληίιεςε όηη ηίπνηα δελ θηλείηαη ρσξίο ρξήκα!
Μέζα από ηε καγεία ηεο θίλεζεο, κε απιέο αζθήζεηο stretching θαη γπκλαζηηθήο θαη
ρσξίο πνιιά ιόγηα, επηζπκνύκε λα έξζνπκε πην θνληά θαη λα γλσξηζηνύκε θαιύηεξα.
Θέινπκε λα ζθεθηνύκε ηξόπνπο γηα λα κπνξνύκε λα αμηνπνηήζνπκε θαη λα
νκνξθύλνπκε ηνπο ρώξνπο πνπ αλήθνπλ ζε όινπο θαη “αζθήζεηο δηαινγηζκνύ” γηα
λα αγλνήζνπκε ηα απηνθίλεηα θαη λα θαληαζηνύκε πόζν πην όκνξθε ζα ήηαλ κηα
πιαηεία αλ είρε πεξηζζόηεξα δέληξα γηα λα καδεύεηαη εθεί ν θόζκνο θαη λα πεξλάεη
ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπ.
Μεηά ην 'free stretching', ζα αθνινπζήζνπλ αζθήζεηο εκπηζηνζύλεο θαη ζάξξνπο κε
ζηνηρεία Contact Improvisation από ηε Γσγώ Πεηξαιή γηα όια απηά πνπ δνύκε!
Επίζεο, θαινύκε ηνπο κεξαθιήδεο κνπζηθνύο ηε πόιεο καο πνπ επηζπκνύλ λα
'ηελησζνύλ' θαη λα θάλνπλ παξέα καδί καο, λα μππλήζνπλ λσξίο ην πξσί απηήλ ηελ
Κπξηαθή θαη λα καο έξζνπλ κε ην θαιό!
Ειάηε όινη λα νκνξθύλνπκε ηελ πιαηεία κε ηελ παξνπζία θαη ηελ θαιή καο δηάζεζε!
Καη ζπλερίδνπκε λα ζθεθηόκαζηε ζεηηθά θαη λα θαληαδόκαζηε πόζεο όκνξθεο
δξάζεηο κπνξνύκε λα απνιαύζνπκε παξέα ζηα πάξθα ηεο πόιεο καο!
Φορέζηε λοιπόν ηις θορμίηζες ζας ή άνεηα ροσταλάκια, ηα αθληηικά
παπούηζια ζας, πάρηε ένα μποσκαλάκι νερό, ηο καπελάκι και ηην παρεούλα
ζας! Πείηε ηο ζηον παππού ζας, ηη γιαγιά ζας, ηα παιδιά ζας, ηον κοσμπάρο
και ζε όποιον άλλον θέλεηε και ελάηε να γσμναζηούμε και να απολαύζοσμε ηα
Κσριακάηικα πρωινά ζηην πόλη μας!
Η ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ!
Α ΠΕΡΙΜΕΝΟΤΜΕ ΟΛΟΤ!
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