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KATALOG VADB

Devayani Yoga and 

Dance Lifestyle
Vse pravice e-knjige so last Kluba Devayani in 

predsednice kluba Ane Kersnik Žvab.

www.devayaniyogadance.com



VSAK POSAMEZNIK SI 
ZASLUŽI SREČNO 

IN ZDRAVO ŽIVLJENJE.

ANA KERSNIK ŽVAB:

Potrjeno s strani strokovnjakov in  mednarodno priznane jogistke Ane 
Kersnik Žvab. 



PREDSTAVITEV VADB

Vadbe potekajo v Sloveniji in tujini. Rednih vadb se lahko udeležite na različnih 
lokacijah, ki jih redno urejamo na spletni strani www.devayaniyogadance.com. 
 
 
Klub Devayani vam zagotavlja pester nabor različnih vadb, ki so prilagojene 
glede na potrebe skupine. 
 
Vsakoletno se Klub Devayani trudi z doprinosom novosti in s kakovostno 
izvedbo programov na vseh lokacijah. 
 
Člani, ki se redno udeležujejo vadb, prejmejo določene ugodnosti v zahvalo za 
izkazano zaupanje. 
 
Hvala, ker nam zaupate. Z vami smo že več kot 11 let! 
 
 
 



VADBE
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- AEROBIKA 
- PILATES 

- JOGA 
-VADBE ZA MOŠKE 

- SENIOR VADBE 
- VADBE ZA OTROKE, NOSEČNICE IN 

DOJENČKE 
- PLES IN PLESNI TEČAJI 

- JUTRANJA VADBA 
- MEDITACIJA 

 
 
 

Klub Devayani izvaja tudi druge VADBE, ki 
se objavljajo sproti na spletni stani 
www.devayaniyogadance.com. 

 
 
 
 
 
 

https://yogalishesana.com/


AEROBIKA
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Radi plešete in pri tem izgubljate odvečne kilograme? Pridružite se 
nam na urah aerobike in zumbe! 
 
Aerobika je izjemna vadba, ki zagotovo zadovolji vadeče, ki želijo 
izgubiti kak kilogram in hkrati učvrstiti telo, kondicijsko pa ostati v 
vrhunski formi. 
 
Aerobika je vadba, ki je srednje do visoko intenzivna aerobna vadba 
z velikim poudarkom na izvedbi vaj in gibalnih struktur za 
oblikovanje telesa. Zasnovana je tako, da se v sklopu ene ure naredi 
vse vaje za oblikovanje telesa, in sicer vaje za roke, trebuh, zadnjico, 
hrbet in noge. Pri vadbi se porabljajo kalorije iz maščobnega tkiva, 
saj se vadba izvaja v ciljnem območju srčnega utripa, od 140 do 
155 udarcev na minuto. 
 
Z razigranimi koreografijami na tleh ali na steperjih ura hitro 
mine; na zabaven način pa se kurijo odvečni kilogrami. Vadba 
vključuje elemente in korake iz aerobike, borilnih veščin, glidinga, 
plesa in tudi drugih različnih plesnih vadb.  Na koncu vadbe sledi 
raztezanje. 
 
Pri vadbi se uporabljajo različni pripomočki: steperji, žoge, trakovi, 
palice in uteži. 
 
 AEROLATES 

DANCE AEROBIKA 
ZUMBA 

STEP IN HI-LOW AEROBIKA 
 

http://devayaniyogadance.com/
http://devayaniyogadance.com/


DEVAYANILATES
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Devayanilates je vrsta vadbe, ki vas popelje do izjemnih rezultatov. 
Gre za izjemno kombinacijo aerobike, pilatesa in joge. Vadba 
vključuje tempo aerobike in določene vaje za pospešeno 
oblikovanje telesa in kurjenje maščob na pravih mestih. Vadbo 
dopolnjujejo principi pilatesa, kot so dihanje, ohranjanje močnega 
centra in drugi principi pilatesa, ki poskrbijo za kakovostno vadbo, 
pri kateri se povezujeta dihanje in gibanje. Del koncepta 
Devayanilatesa pa sestavlja tudi koncept joge, saj se s pravilnimi 
jogijskimi telesnimi položaji poskrbi za močne sklepe in gibljivo telo. 
 
Vadba Devayanilates je bila zasnovana že pred šestimi leti in je bila 
dokazana za najbolj učinkovito in priljubljeno med ženskami, ki 
želijo imeti lepo izoblikovano telo, pri čemer se pas zoža, mišice nog 
in rok podaljšajo, prsi napnejo in zadnjica izoblikuje. Končni rezultat 
vadbe je zadovoljstvo vadečih, dobro počutje in izjemna postava. 
 
 
 

EDINSTVENA 
VADBA 

 

http://devayaniyogadance.com/
http://devayaniyogadance.com/


PILATES
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Pilates je revolucionarna vadba, ki jo je izumil Joseph Pilates. Pilates je 
bil prej znan kot kontrologija, in sicer vadba, s katero se nadzoruje telo. 
Pilates povezuje um in telo. Sprva je bil pilates mišljen kot vadba za 
plesalce in profesionalne športnike, nato pa je postal del vseh boljših 
fitnes centrov in prilagojen vsem vadečim. Vadba pilatesa je zaželjena 
vadba vsakega posameznika, saj dobro vpliva na celotno počutje in 

zdravje ter poskrbi za lepo oblikovano telo. 
 
 

10 razlogov, zakaj se udeležiti pilatesa: 
 

• lepo oblikovano telo 
• močan center 

• pravilna drža telesa 
• izboljšano ravnotežje 

• boljša gibljivost sklepov 
• umirjen um in boljši spanec 

• izguba maščobe 
• povezava uma in telesa 

• izboljšana koncentracija 
• boljša koordinacija in gibanje po prostoru 

 
 
 

http://devayaniyogadance.com/
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Vadba pilates je danes nepogrešljivi del vsakega športnega centra. 
Pravijo, da je to vadba tisočletja ali celo fenomen tisočletja. 

Revolucionarna tehnika, pri kateri se telo krepi in obenem tudi 
razteza, uči mišične skupine sinhronega sodelovanja, hkrati pa 
pomeni tudi sprostitev za telo in dušo. Vsebuje najboljše možne 
kombinacije, ki jih športna vadba lahko nudi organizmu. Pilates je 
izumil Joseph Pilates, ki je sprva treniral plesalce, nato pa je 

prenesel pilates tudi v druge športe. 
 
 

Temelji pilatesa: 
 

• Dihanje. Vdihnemo skozi nos, razširimo prsni koš in ob izdihu 
(skozi usta) popek potegnemo narahlo proti hrbtenici in rebra 

stisnemo skupaj. Ta način dihanja tudi izboljša kapaciteto pljuč in 
poveča vnos kisika v krvni obtok. Mišice v predelu trebuha se 

okrepijo, sprostijo pa se mišice hrbta v spodnjem delu. 
• Ključne komponente pilates vadbe so moč in gibljivost (še 

posebno trebušnih in hrbtnih mišičnih skupin) ter uravnotežena 
koordinacija med mišičnim in mentalnim sistemom. Tako se razvije 
sposobnost posameznikovega zavedanja telesa, saj mišični i n 

skeletni sistem delujeta vzajemno. 
• Posameznik povsem naravno in uspešno kontrolira svoje telo. 

• Izboljša se telesna drža. 
• Posledica pilatesa so močne, dolge mišice, lepo oblikovano telo, 
ravnovesje med mišicami in skeletom, harmonično fizično in 

duševno počutje. 
• Pilates je učenje uravnovešenosti in nadzora nad telesom. 

 
 
 

http://devayaniyogadance.com/
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PILATES 
FLEKSILATES 
AEROLATES 
JOGALATES 

PILATES FLOW 
PILATES ZA NOSEČNICE 

PILATES ZA OKREVANJE PO 
PORODU 

PILATES ZA ZDRAVO HRBTENICO 
GORSKI ALI ALPSKI PILATES 

PILATES ZA SMUČARJE IN 
DESKARJE NA SNEGU 

PILATES ZA DESKARJE NA VODI 
PILATES ZA KOLESARJE 

PILATES ZA TEKAČE 
PILATES ZA PROFESIONALNE 

ŠPORTNIKE 
 
 
 
 
 
 

http://devayaniyogadance.com/


JOGA
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Kaj joga sploh je? Za opredelitev joge obstaja veliko različnih definicij 
in tudi različnih stilov joge. Splošno znano je joga kombinacija fizične, 
mentalne in duhovne discipline, kar pomeni, da združuje um, duha in 
telo. Joga uradno izvira iz Indije. Na Zahodu je predvsem razširjena 

vrsta joge Hatha yoga. 
 
 

10 poglavitnih razlogov, zakaj se udeležiti joge: 
 

• združuje telo, um in duha 
• umiri misli 

• sprosti telo 
• izboljša koncentracijo 

• izboljša ravnotežje 
• poskrbi za boljšo gibljivost sklepov 

• telo postane bolj prožno 
• očistijo se dihalne poti s pomočjo dihalnih tehnik 

• vzpostavitev stika s samim seboj 
• vpliva na boljše počutje in zdravje 

 
 
 
 

http://devayaniyogadance.com/
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Joga je več tisoč let star sistem znanj o načinu življenja, ki vodi v 
skladno povezanost in ravnovesje telesa, uma in duha. Obstaja več poti 
in zvrsti joge, na Zahodu pa je najbolj poznana in razširjena Hatha joga, 

ki je del Radža joge (ena od štirih poti joge, ki je usmerjena v 
obvladovanje telesa in mišljenja). 

 
Vadba Hatha joge blagodejno vpliva na celostno počutje in zdravje, 
izboljša se pretok in raven energije v telesu. Posledice stresa in 

utrujenosti se močno zmanjšajo, kar vpliva na boljši spanec. Izboljšajo 
se miselne sposobnosti, posameznik postane bolj pozitivno 

naravnan in umirjen. 
 

Mišice se okrepijo, sklepi in hrbtenica postanejo močnejši in bolj gibljivi, 
izboljšata se koordinacija in ravnotežje, telo postane vse bolj skladno in 

gibljivo. Izboljša se prekrvavitev, dihanje postane bolj pravilno in 
poglobljeno, okrepi se tudi imunski sistem in pospeši obnavljanje celic. 

 
Z vadbo joge torej vzpostavljamo ravnovesje na vseh ravneh: fizičnem, 

čustvenem in mentalnem. 
Vadba joge je primerna za vsakogar, vsebino pa se 
prilagaja zmogljivostim, željam in interesom skupine. 

 
Vadba se začne z uvodnim umirjanjem ali uglasitvijo z mantrami, ki 

ji sledijo telesni položaji oziroma asane za ogrevanje. 
 

Nadaljuje se  z izvajanjem sklopov asan – stoječih in sedečih, zasukov, 
obratov, predklonov in zaklonov. 

 
Med vadbo se izvajajo dihalne vaje oziroma pranajama, tehnike za 
urjenje koncentracije in meditativne tehnike. Pri jogi se odpirajo 

energetski centri oziroma čakre, s čimer se pospeši pretok energije po 
telesu. 

 
Vadba se zaključi s položaji za umirjanje in sproščanje. 

 
 
 
 

http://devayaniyogadance.com/
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JOGA 
JOGALATES 

SRČNA JOGA 
 FLOW JOGA - VINJASA 

GORSKAJOGA - ALPSKA JOGA 
JOGA ZA SMUČARJE IN DESKARJE 

NA SNEGU 
JOGA ZA DESKARJE NA VODI 

JOGA ZA KOLESARJE 
JOGA ZA TEKAČE 

JOGA ZA IZBOLJŠANJE PLODNOSTI 
JOGA ZA NOSEČNICE 

JOGA ZA OKREVANJE PO PORODU 
JOGA DOJENČEK 
JOGA ZA OTROKE 

JOGA JAM: AKRO JOGA, AERIAL 
JOGA, HOT JOGA 

JOGA ZA PROFESIONALNE 
ŠPORTNIKE 

 
 
 

http://devayaniyogadance.com/


SENIOR PROGRAMI

31

Vadbe za mlade po srcu so prilagojene in usmerjene v to, da se 
ohranja čim boljše zdravje posameznika in čim bolj razgibano telo. 

 
Nikoli ni prepozno, da začnete! 

 
Vadba je primerna za vse ženske in moške po 50. letu starosti, ki 
uživate v skupinski vadbi in se radi družite ter hkrati želite storiti 

nekaj zase. 
 

Vadbo vodi strokovno usposobljena inštruktorica. Vsebina vadbe je 
prilagojena, tudi individualno, če je potrebno. Gre za nizko 
intenzivno rekreacijo, kjer vadeči pridobijo na ohranjanju in 

pridobivanju moči in čvrstosti mišic, organizem postane fit v vseh 
pogledih! 

 
Dodane so tudi krepilne in raztezne vaje, posebej namenjene tej 

starostni skupini. 
 
 

10 razlogov, zakaj se udeležiti senior vadbe: 
 

izboljšanje srčno-žilnega sistema in z njim povezanega dihalnega 
sistema 

zmanjševanje visokega krvnega tlaka 
večja poraba maščob oz. zmanjšanje telesne teže 

boljša gibljivost sklepov in telesnih udov 
manj bolečin v hrbtnem predelu 

boljše ravnotežje 
boljša orientacija v prostoru 
okrepljene in močne mišice 

manj težav z inkontinenco (izvajanje posebnih vaj v medeničnem 
predelu) 

boljše počutje - psihično in fizično 
 
 
 



AKTIVNOSTI ZA 

OTROKE
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JOGA ZA MAMICE Z DOJENČKI 
BABY HANDLING 

JOGA BEJBI IN MASAŽNE TEHNIKE 
JOGA ZA PREDŠOLSKE OTROKE 

JOGA ZA ŠOLSKE OTROKE 
PLESNE VAJE ZA PREDŠOLSKE 

OTROKE 
PLESNE VAJE ZA ŠOLSKE OTROKE 

ZUMBA ZA OTROKE 
 
 
 



VADBE ZA 

NOSEČNICE IN MAMICE
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JOGA ZA NOSEČNICE 
JOGA PO PORODU 
JOGA DOJENČEK 

BABY HANDING 
PILATES ZA NOSEČNICE 

PILATES PO PORODU 
 
 



ANA KERSNIK ŽVAB

 
Ana Kersnik Žvab velja za mednarodno priznano jogistko, plesalko in manekenko. S 
svojim delom je prepoznavna v Sloveniji in tujini. Večji del svojega življenja je delala v 
tujini, in sicer v Španiji, v Rusiji, na Portugalskem, v Ameriki, v Indiji in drugje po svetu. V 
Sloveniji je Ana prepoznana predvsem kot mlada mamica, saj je na slovenski trg prodrla 
s svojimi knjižnimi uspešnicami, kot so Joga za nosečnice, Joga mami in dojenček, Srčna 
joga, Joga za najmlajše in Joga in (ne)plodnost. Njeni začetki karierne poti segajo že 
desetletje nazaj.  Svoje izkušnje in znanje želi deliti z drugimi ljudmi, saj meni, da je joga 
tisto, kar lahko obogati življenje vsakega posameznika in tudi olajša zdravstvene težave. 
Tako knjižna dela, e-knjige,  programi, delavnice, e-tečaji in drugo delo je kvalitetno in 
namenjeno vsem, ki bi želeli izboljšati znanje joge ali se z njo prvič srečati. Ana s svojimi 
zmagami na prodročju joge sega v sam svetovni vrh, kljub temu pa ostaja večna učenka, 
saj želi znova in znova ljudem ponuditi le najboljše in se s svojimi licencami, s 
slovenskimi in z mednarodnimi, 
še vedno dodatno izobražuje in nadgrajuje. Ana je strokovnjakinja tudi na področju 
drugih vadb, in sicer je inštruktorica pilatesa in aerobike, učiteljica plesa in drugih vadb.



KNJIGE
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Založba Devayani predstavlja knjižne uspešnice: 
 

Joga za nosečnice 
Joga mami in dojenček 

Joga za najmlajše 
Srčna joga 

Joga in (ne)plodnost 
 
 
 

Prav tako so tudi dostopni kakovostni izdelki, kot so 
jedilniki, blogi,  e-programi, e-knjige in e-tečaji na 

spletni strani 
 

WWW.DEVAYANIYOGADANCE.COM 
 

http://devayaniyogadance.com/



