


TUDOD KEZELNI!

#11+1 pofonegyszerű tipp, ami neked is ga-
rantáltan segít, hogy percek alatt megszaba-
dulj a gyötrő izom vagy ízületi fájdalomtól.
(a #3-as miatt örökre hálás leszel…)

A következőkben szeretnénk néhány technikát bemutatni, 
amikkel gyorsan át tudod mozgatni magad, illetve lenyújtani 
a kritikus testrészeidet. 

TÉNY#1 Az emberi szervezet arra fejlődött ki, hogy folya-
matos mozgásban legyen! Érthető tehát, ha nem tolerálja 
túl jól a sokáig tartó, változatlan testhelyzeteket. Ennek az 
ellenkezője is igaz, például amikor fizikai munka vagy sport 
során egyféle repetitív moz dulatsort hajtasz végre. Újra. 
Meg újra... Meg újra. Ez egyfajta izomdiszbalanszot alakít ki, 
amit vissza kell terelnünk az egyensúly felé.

Egy egész napos irodai munka során az ember háta, nyaka, 
válla igencsak el tud fáradni. Az izmok (különösen a trapéz 
felső része, a „csuklyás izom”) folyamatos feszülésben van-
nak és sokszor pont ez okozza a fájdalmat.

Magadra ismersz?
Akkor ez a könyv Neked szól!

Először is nagyon fontos, hogyha ilyen típusú munkát vég-
zel, óránként állj fel és sétálj egyet. Komolyan! Igyál meg 
egy pohár vizet, hogy a hidratáltságról is gondoskodj, ami-
nek hidd el, az izmaid is nagyon fognak örülni. 

Tipp#1 Óránként legalább 10 perc mozgást írnak elő az ülő 
munkát végzőknek, ezért amint érzed, hogy elgémberedtek 
az izmaid, végezz néhány nyújtózást és kisebb átmozgatást. 
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Eláruljuk, hogyan!

Tartsd magad! A megfelelő testtar-
tás, vagy elongáció

Ha már felálltál, nyugodtan nyújtózz meg a karokkal felfelé 
párosával, felváltva, abban az irányban, amelyikben jól esik. 
Miután rendezted a kötőszöveteidet (fasciáidat), nyújtózz 
meg a csigolyákkal felfelé irányban, a keresztcsonttól kezdő-
dően. 

Képzeletben távolítsd az egyes csigolyákat egymástól. A 
karjaidat tartsd lazán. Nincs szükség az izmok túlzott meg-
feszítésére, inkább legyen jóleső a mozdulat. Ha jól csiná-
lod, a hasfalad behúzódik, a nyakadban pedig olyan érzést 
vált ki, mintha a fejed közepétől cérnával húznának felfelé. 

A porckorongosoknak és derékfájósoknak ez egy kulcs 
feladat! Tehermentesíti a csigolyákat, megerősíti az ottani 
mélyizmokat és a fájdalmat is csillapítja.

Tipp#2 Ezt a felfelé nyújtózást tudod tartani ülés, állás 
vagy akár séta közben is. Az állásban végzett gyakorlatok-
nál is mindig jusson eszedbe! Segít stabilizálni és egyene-
sen tartani a törzsedet, miközben aktiválja a mélyizmokat. 
Kezdhetjük?

Ülj helyesen! Hogyan? Mutatjuk!

Apróságnak tűnhet, a derekad mégis érezhetően hálás lesz 
érte. Nem hiszed? Próbáld ki!

Fontos, hogy az ülőgumóidon ülj! Nyomd bele őket az 1. 
ülőkébe és onnan deréktól felfelé nyújtózz a gerinceddel. 
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Az alsó háti szakaszodnak meg kellene őriznie a termé-2.
szetes görbületét, homorúságát. Ha összeesik a tartásod,
ez a rész kiegyenesedik, vagy rosszabb esetben dombo-
rodik, így elveszti stabilitását, a mély láncok elgyengül-
nek és komoly gerinctorziókhoz is vezethet.
Tipp#3 Szerezz be egy derékpárnát! Ha ezt nem bírod
fenntartani, mert nem tornáztál még eleget nálunk – a
viccet félretéve, ebben az esetben javasolt egy erre a
célra kifejlesztett derékpárna használata! 2 év fejlesztés
29 prototípus és 11 hónap tesztelés kellet ahhoz, hogy
kifejlesszünk egy olyan spéci derékpárnát, ami nem valós
és tartós segítséget nyújt a derékproblémákra.

Még nincs derékpárnád? Semmi gond! Nálunk bármi-
kor megrendelheted, így biztos lehetsz abban, hogy pro-
fesszionális terméket választottál, ami valóban jót tesz a 
derekadnak!  
KATT IDE >>> 

Mindkét talpad teljes hosszában legyen a talajon.3.

A székeddel próbálj a lehető legközelebb ülni az asztal-4.
hoz, csökkentve annak az esélyét, hogy munka közben
egyre lentebb csússz a széken.

A széked olyan magasra állítsd be, hogy a karokat a5.
legkényelmesebb pozícióban helyezhesd el az asztalon.
Ez az a testtartás, amikor a legkevésbé érzel feszülést a
lapockáidban és a körülöttük lévő izmokban.

Ha a talpaid nem érnek le kényelmesen a talajra, hasz-6.
nálj lábtartót!

A monitorod középvonala nagyjából szemmagasságban7.
legyen! Általánosságban elmondható, hogy a képernyő
leggyakrabban figyelt részét igazítsd vízszintesen a tekin-
tetedhez. Így a fejed és a nyakad egyensúlyi helyzetbe
kerül a törzsed fölött.
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Nyakfájás? Sajog a vállad?  
Hátfájdalom? 
6 tuti gyakorlat, hogy megszüntesd!
 
Gyors tipp#1 Fogj egy teniszlabdát, tedd a fal és a hátad 
közé, majd finom mozdulatokkal masszírozd át vele a pana-
szos területeket. Maradj az izmos lágyrészeken, a csontokra 
ne fejts ki nagy nyomást! Különösen a nyakadnál figyelj a 
csigolyákra!

Mozgasd át! Váll hátra körzések1.  
 
Végezz lassú vállkörzéseket hátrafelé 10x. Figyelj arra, 
hogy hátul a lapockáidat közelítsd egymáshoz amennyire 
csak tudod, és közben tartsd egyenesen a törzsed. 

Lazíts! Csuklyás izom ellazítása2.  
 
Ha a stressztől, vagy a huzamosabb ideig tartó rossz 
tartástól megfeszülnek a csuklyás izmaid - amik a nyak-
tól lefelé a vállak irányában helyezkednek el a lapoc-
kák felett -, az ellazításához hatékony módszer az izom 
előfeszítése: húzd fel a vállaidat a nyakad irányában és 
tartsd meg 6 másodpercig. Ezután engedd le a vállaidat, 
amennyire csak tudod. Lógasd mindkét kezed a törzsed 
mellé, feszítsd vissza az egyik kézfejedet, és a fejedet 
hajtsd le ellentétes oldalra a hónalj irányába. Ha óvato-
san forgatni kezded az oldalra döntött fejet, érezni fogod, 
ahogy a nyújtás-érzet „vándorol” a nyakad és a vállad 
közötti területen. Válaszd ki azt a helyzetet, ahol a legin-
tenzívebben érzed a nyúlást és maradj úgy 20-30 másod-
percig. Ne feledkezz el a másik oldalról sem! 
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Nyugi! Nyakizmok lenyújtása3.  
 
Billentsd oldalra a fejed, ellentétes oldalon kapaszkodj 
bele alulról a székbe, a válladat lazán engedd le. A fej 
irányában lévő kézzel fogj át a füledre, és tartsd ki a 
nyújtást 20 másodpercig, majd végezd el a másik oldalra 
is a gyakorlatot. 
Kulcsold össze a kezed a tarkódon, billentsd előre a fejed 
és finoman a kéz súlyával engedd lefelé. Ebben a hely-
zetben el is forgathatod a fejed jobbra-balra. 
TÉNY#2 Ha nem figyelsz a tartásodra, az ülőmunka 
eredményeképpen előrébb helyeződhetnek a vállaid, a 
fejed, kialakítva ezzel a felsőtesti hanyagtartást, vagyis a 
megnyúlt lapockazáró izmokat, elülső nyakizmokat és a 
megrövidült mellizmokat, felső trapézt.  

Nagy ölelés! Lapocka alsó csücsök zárása4.  
 
Fond karba a kezeidet a mellkasod előtt, húzd le a vál-
lakat lazán, legyen egyenes a törzsed és nyúlj meg a 
gerinceddel felfelé. A lapockák alsó végeit próbáld ösz-
szezárni 30x. Kis elmozdulásra számíts. Figyelj arra, hogy 
csak a lapocka alsó része közötti izmokat dolgoztasd, és 
egyszerre húzd össze mindkét oldalon. Előfordulhatnak 
különbségek a két oldal között elmozdulásban és erős-
ségben, de épp ezért próbáljuk meg a gyengébb oldalt 
felerősíteni. 

Domboríts! Lapocka közti izmok nyújtása5.  
 
Álló helyzetből hajolj előre a combodra (be is hajlíthatod 
a térdeidet), kulcsold össze a kezeket a térdhajlatodban, 
engedd le a fejed és domborítsd a hátad. Próbáld távolí-
tani a mellkasod a combodtól. Lazítsd el a vállövedet és 
engedd, hogy a lapockák távolodjanak egymástól. Ez fog-
ja a köztük lévő izmokban kialakítani a nyújtás érzetét. 
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Emeld ki! Vállöv nyújtása6.  
 
Álló helyzetben kulcsold össze a kezed a hátad mögött, 
úgy hogy a tenyered felfelé nézzen. Emeld ki a mellkast, 
zárd a lapockákat, engedd le a vállaidat és nyújtsd a 
könyököd. Figyelj rá, hogy a törzsed maradjon egyenes. 
Ha további nyújtást szeretnél, ebből a helyzetből emeld 
felfelé a karjaidat. (De tartsd végig a lapockazárást és a 
mellkas kiemelést!) 

Mondj nemet a derékfájásra!

Ez az a fájdalom, amit egyszer mindenki megtapasztal. Ha 
csak néha-néha panaszos a derekad, esetleg megrántottad, 
túlterhelted, akkor nincs nagy baj. Ha viszont visszatérő de-
rékfájdalommal küzdesz, akkor mindenféleképpen meg kell 
keresni az okát.  

TÉNY#3 Sokszor az ülőmunka és esetlegesen mellé párosu-
ló inaktív életmód, a stressz vagy az elgyengült tartóizmok 
a felelősek. A túlsúly is mozgásszervi panaszokhoz vezet, de 
csigolya vagy porckorong elváltozások is állhatnak a háttér-
ben. Az elgyengült mélyizmok fokozott terhet rónak a felü-
letesebben elhelyezkedő izmokra, így azok túlfeszülnek. A 
nyújtás mellett ezért fokozott hangsúlyt kell fektetni a terü-
let erősítésére is. 

Napindító – Kezdj nyújtózással!1.  
 
Kezdd nyújtózással a napot! Akár fekve, akár állva, azo-
nos oldali kéz-láb, ellentétes oldali kéz-láb, vagy éppen-
séggel keresztezheted a karjaidat magad előtt, kézfejek, 
lábfejek visszafeszítve, vagy köröket írsz le velük. Bár-
hogy mozoghatsz, ahogyan jól esik.  
TÉNY#4 Éjszaka, ha huzamosabb ideig egy pózban al-
szol, az izmok hajlamosak lemerevedni, ezért érezheted 
magad reggel kicsit kötöttebbnek. Az ásítás a nyújtózás 
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természetes velejárója, ezáltal oxigenizálódnak a szöve-
tek. 

Hát ez jól esik! – Homorít, domborít2.  
 
Helyezkedj el kényelmesen négykézláb, majd engedd a 
hasad a talaj felé, emeld ki a mellkasod és emeld fel a 
fejed (próbáld megnézni a plafont). Ezután púposítsd a 
hátad (próbáld minél messzebbre tolni magad a talajtól) 
és engedd le a fejed. Ismételd meg a mozdulatsort 5x. 

Hangya – Lazulj el!3.  
 
Feküdj a hátadra, húzd fel a két talpad a talajra. (Így, ha 
kényelmesen fekszel, van egy kis alagút keresztben a de-
rekad alatt, ahol „átférnek a hangyák”). Nyomd le a de-
rekad a talajra úgy, hogy közben megfeszíted a hasadat 
(„nem férnek át a hangyák”) majd lazítsd el magad. Vedd 
észre, hogy a derék leszorítással/has feszítéssel kissé 
hátra billeg a medencéd, lazításkor pedig előre. Ez a „bil-
legtetés” fogja lazítani a derekadat. Ismételd meg 10x. 

Gombóc nyújtás4.  
 
Ha már úgyis a hátadon fekszel, húzd magadra a lábaidat 
és kulcsold össze a két kezed a térdhajlatban. Feszítsd 
vissza a lábfejeidet (pipa) és nyújtsd ki az egyik, majd a 
másik térdedet (a sarkadat próbáld a plafon felé tolni). 
Végezz legalább 5 térdnyújtást lábanként. 

Kis mozgás, nagy hatással – Medencebillen-5. 
tések 
 
A megfelelő ülési pozíció mellett végezz alhas behúzáso-
kat úgy, hogy a törzsed egyenes maradjon, csak a me-
dence billenjen enyhén, és a farizmokra is próbálj ráfe-
szíteni a has behúzásával. A köldököt próbáld a gerinced 
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irányába húzni, befelé-lefelé. A mozgás ritmikus legyen, 
de a feszítésnek és a lazításnak maximálisnak kell lennie. 
Ez segít átmozgatni a derekad. Igény szerint 10-20-30 
billentést csinálj. 
Tipp#3 Ezt a gyakorlatot háton fekvésben is végezhe-
ted. Húzd fel a térdeidet, a talpak maradjanak a talajon. 
A medence billentésével egy időben a derekadat próbáld 
lenyomni a talajra. 

Csavard meg! – Törzsfordítás6.  
 
TÉNY#5 A deréknak nagyon jót tud tenni, ha a test alsó 
és felső részét ellentétes irányban csavarod el. Ezt ülés 
közben is megcsinálhatod.  
Tedd keresztbe a lábaidat. A felső lábad felől lévő kart 
helyezd magad mögé, nyújtózz felfelé a gerinccel és 
kilégzésre enyhén fordítsd el a törzsed és a fejedet is. 
Belégzéskor figyelj a gerinc felfelé nyúlására, kilégzéskor 
pedig enyhén tovább fordulhatsz. Nem kell túlerőltetni 
a nyújtásokat. Ha picit húzódik, nyúlik a tested, az már 
elérte a nyújtás célját. A szabadon lévő karodat rátehe-
ted a felül lévő térdre és a csavarodással ellentétes irány-
ban tolhatod. A hátul lévő karodra ne támaszkodj, ha-
nem törzsből tartsd meg magad. A has behúzása segít a 
csavarodásban. Elegendő 7 db mély ki-és belégzés, vagy 
15 másodperces határidőt is szabhatsz magadnak, amíg 
megtartod a csavarodást. Mindenképp végezd el a másik 
oldaladra is! 

Ettől ellazulsz! Alsóháti szakasz nyújtása7.  
 
Ülj a sarkadra, nyújtózz előre a karjaiddal és hasalj rá 
a combodra amennyire tudsz. Ebből a helyzetből mássz 
el a kezeiddel és hajolj a felsőtesteddel az egyik, majd 
a másik irányba. Mindkét oldalra tartsd meg a nyújtást 
legalább 20 mp-ig. 
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Ringasd el magad – Háton fekvésben térd-8. 
húzás 
 
Feküdj a hátadra, fogd meg a térdeidet és húzd őket 
minél jobban a mellkasodhoz. Ringasd a csípőd enyhén 
jobbra-balra. Ezután kulcsold össze a kezed a térdhaj-
latban, feszítsd vissza a lábfejedet és felváltva nyújtsd a 
térded, miközben a sarkadat tolod a plafon felé. Ismételd 
meg 10x. 

Te is egész nap egy helyben ülsz? 
Akkor ezekért a mozdulatokért a 
Te csípőd és a farizmaid is hálásak 
lesznek!

TÉNY#6 A sok ülés hatására (ami már az iskolapadban el-
kezdődik) inaktiválódnak és így fokozatosan elgyengülnek 
a farizmok. A csípőízület jelentős szerepet játszik a tehervi-
selésben és a stabilizálásban, így fontosak az őt körülvevő 
izmok ereje és tónusa. Sokszor a gyenge farizom azzal vé-
dekezik, hogy befeszül, ezzel okozva fájdalmat. 

Kezdj nyújtással! – Farizom és csípő1.  
 
Ülés közben tedd a bokád a másik térdedre, fogd meg a 
lábszárad és egyenes törzzsel dőlj előre. Az azonos oldali 
alkaroddal/könyököddel támaszkodj rá a felső lábra. A 
kevésbé hajlékonyaknak a térdeik magasabban fognak 
elhelyezkedni. Ha a farizmodban és a csípőd környékén 
érzel húzódást, akkor jól csinálod a gyakorlatot.  Ezt is 
elvégezheted 15 másodpercig kitartva, vagy 3 rövidebb 
kitartással, közöttük visszaengedve a törzset. Figyelj 
arra, hogy a derekadat maradjon egyenes, ne törzshaj-
lítást végezz, illetve a mellkast nyomd előre és zárd a 
lapockáidat. 
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Tipp#4 Ezt a gyakorlatot a földön, háton fekve, felhúzott 
térdekkel is végezheted. (Ilyenkor a derekad biztos, hogy 
egyenes marad). Tedd keresztbe a bokád a másik térded-
re és a két láb között átnyúlva az alul lévő térdedet húzd 
a mellkasod felé. 

Enyhítsd a fájdalmat! Keresztcsonti pana-2. 
szok csökkentése 
 
Feküdj a hátadra, az egyik térdedet húzd magadra, a 
másik lábad nyújtsd ki. Végezz 15-20 farizom feszítést 
egyszerre mindkét oldalon. (Ne ijedj meg, ha a felhúzott 
térded farizmát kevésbé érzed aktívnak. Az izom kissé 
megnyúlt állapotban van, ebből a helyzetben nehezebb 
összehúzódnia.) 
 
Tipp#5 Ezt a gyakorlatot az irodában is elvégezheted! 
Csússz lejjebb a széken a fenekeddel, nyújts ki az egyik 
lábad az asztal alatt, a másikat pedig a térdnél fogva 
húzd a mellkasodhoz amennyire csak tudod. A nyújtott 
lábaddal támaszd ki magad. A törzsed legyen egyenes. 
Végezz farizom szorítást és lazítást.  

Egyszerűbb, mint gondolnád! Térd 
és boka fájdalom enyhítése 
 
TÉNY#7 Alsóvégtagi akut gyulladás esetén érdemes felpol-
colni, vagyis megemelt helyzetben pihentetni a lábat, ülés 
közben is. Ezen felül a kényelmes cipő használata a boka-és 
térdfájás esetén fokozottan ajánlott. 

A térdfájdalom okát sokszor nem a térdnél kell keresni. A 
rövidült, merev combizmok, de sokszor a combfeszítő és 
-hajlító izomcsoportjai közötti diszbalansz is előidézheti a 
problémát.
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Ugyanígy, a boka-és sarok fájdalmak hátterében is, ha nem 
egy ismert akut sérülés (ficam, rándulás, törés, szalagsza-
kadás stb.) vagy ismert rendellenesség okozza, állhat a túl 
feszes izomzat (talpizmok, vádli, szárkapocscsont melletti 
izmok stb.) vagy akár a túlzott magassarkú cipő használata.
Fontos ezért az izmok masszázsa/hengerezése, nyújtása, 
illetve a gyengébb izomcsoportok megerősítése.

Pipa – spicc1.  
 
Háton fekvésben vagy ülés közben nyújtsd ki az egyik 
lábad, és a lábfejed feszítsd vissza pipába majd spiccbe 
15x. Figyelj arra, hogy egyenes legyen a testtartásod, ha 
ülés közben csinálod, illetve a lábujjakat is feszítsd vissza 
pipában, majd karmolj velük a lábfej felfelé hajlításakor. 
Minél gyakrabban csinálod, egyre kevésbé fogod érezni a 
kellemetlen feszüléseket a lábfejedben, a térd- és boka 
ízületet pedig segíti átmasszírozni a köztük lévő csontok 
mobilizálásával. 

Nincs több térdfájás! Kitámasztás egyik láb-2. 
bal 
 
Lépj előre az egyik lábaddal körülbelül két lábfejnyit, és 
hajlítsd be a térded. A lábfejed előre nézzen a térd irá-
nyával megegyezően. Nyomd a sarkadat erőteljesen a 
talajba és közben lassan nyújtsd ki a térded. (Csak a térd 
nyújtásánál kell a sarkadat a talajba nyomni!) A hátul 
lévő láb kényelmesen nyújtott helyzetben maradjon. Is-
mételd meg 20x mindkét lábbal. 

Hadd nyúljon! – Combfeszítő nyújtás3.  
 
Térdelő helyzetből lépj ki az egyik lábaddal előre, a há-
tul lévő sarkadat húzd a fenekedhez. Figyelj rá, hogy a 
törzsed közben egyenes maradjon, húzd be a hasad, és 
enyhén told előre a csípőd. Minél közelebb húzod a sar-
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kad, annál intenzívebben fogod érezni a nyújtást.  
 
Tipp#6 Nyugodtan támaszkodj meg valahol, ha szük-
séges. Ha fáj a térded, ezt állóhelyzetben is megcsinál-
hatod, akár egy magas székre vagy asztalra is ráhelyez-
heted a lábfejedet a hátad mögött. Ez utóbbi esetben 
csípőre tett kézzel told előre a medencéd és az elöl lévő 
lábad kezdd el hajlítani a magasabb fokú nyújtás érdeké-
ben. A hasbehúzás és a csípők egyvonalban állása itt is 
fontos. Tartsd ki a nyújtást minimum 20 mp-ig. 
 
TÉNY#8 Sokszor a gyenge láncszem a hosszanti bolto-
zat, aminek a gyengesége miatt bokasüllyedés, lúdtalp 
alakulhat ki. A boka ilyenkor befelé billen, a testsúly a 
belső talpél felé tolódik, ezzel befelé csavarva a térdet és 
így tovább felfelé a többi ízületen keresztül is befolyásolja 
(de inkább elrontja) a tartásunkat. A 3 pontos talptámasz 
segít a megfelelő helyen tartani a testsúlyt. A 3 pont a 
talpon a nagylábujj alatti párna, a kislábujj alatti párna 
és a sarok. Ezen a (két) háromszögön kell elosztanod a 
testsúlyodat állás közben, miközben egy kis barlangot 
próbálsz képezni a talpad közepén. 

Erősítsd a talpizmokat!4.  
 
Ülj le úgy, hogy a lábszáraid függőlegesek legyenek. 
Feszítsd vissza, felfelé a lábujjaidat úgy, hogy a talppár-
na és a sarok maradjanak a talajon, majd karmolj velük. 
Ismételd meg 20x folyamatosan maximális feszítésekkel. 

Ne hagyd ki a vádlikat sem!5.  
 
Állj egy lépcsőre/dobogóra/steppadra, emelkedj lábujj-
hegyre, amilyen magasra tudsz, majd engedd le a sarkad 
(lejjebb, mint amin állsz) és hagyd, hogy megnyúljon a 
vádlid. Ismételd meg 20x. 
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Nincs több gyengepont! – Achilles-ín nyúj-6. 
tása 
 
Keress egy falfelületet, állj picit messzebb tőle, nyomd 
hozzá a lábujjakat, a sarkadat pedig tartsd a talajon, az 
elöl lévő térded picit legyen behajlítva.  
Tipp#7 Járdaszegélynél vagy lépcsőnél is elvégezheted. 
Ha oszlopnál csinálod, húzd karral a felsőtested közelebb 
hozzá. 

Védd a bokád!7.  
 
A boka mobilizálásakor a nyílirányú mozgásokat fejleszt-
jük, tehát a lábfej le és fel hajlítását. 
A lábháti hajlításhoz a legegyszerűbb feladat, ha egy fal-
hoz két kézzel támaszkodva az elöl lévő láb térdét minél 
jobban előre tolod a lábfej vonalában. Akinek jó a mobili-
tása, a lábujjakon is túlnyúlik. 
A talpi hajlítás mozgástartományát a saroküléssel lehet 
fejleszteni úgy, hogy a lábhát a talajon fekszik. Kb. 1 per-
cig tartsd meg. 

Erősítsd a sípcsont mögötti izmot is!8.  
 
Ülve tedd keresztbe a lábad. A lógó lábfejed spiccben és 
a lábujjak karmolásával emeld felfelé, ilyenkor a bokád 
külső része lefelé néz.  Ismételd meg 20x és a másik 
lábaddal is. Ellentartásként helyezhetsz rá gumiszalagot a 
másik lábaddal rálépve.  

Stabilan! Egy lábon állás9.  
 
Gyakorold az egy lábon állást a fentebb említett 3 pontos 
talptámasszal, egyenes törzzsel és magad alá billentett 
csípővel (has behúz, farizom feszít). A talpizmok elkezde-
nek stabilizálni, így ne lepődj meg, ha a bokád folyama-
tosan mozogni fog. Juss el arra a szintre, hogy legalább 
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fél percig meg tudd tartani helyesen a pozíciót. Ez is erő-
síti a talpizmokat és balanszírozza a bokaízületet, illetve 
jelentősen javítja az egyensúlyérzékedet.

BEMUTATKOZIK AZ SMR HENGER

Az SMR henger egy szuper találmány, nem véletlen, hogy 
már nem csak a sport világában alkalmazzák napi rend-
szerességgel, hanem a hétköznapi ember otthonában is 
fellelhető. Én pedig éppen abban szeretnék neked egy kis 
segítséget nyújtani, hogyan hozhatod ki Te is a maximumot 
ebből az egyszerű, de nagyszerű eszközből. 

Amire mindenképpen figyelj oda! Csontos felületet, térd, 
illetve könyökhajlatot nem hengerezünk, és a jóleső fájda-
lom érzését nem lépjük túl! Lazítjuk az izmokat, nem kínoz-
ni szeretnénk magunkat. 
 
Tipp#8 Mindig a kevésbé fájdalmas oldallal kezdj, és csak 
utána térj rá a fájdalmasabb oldal hengerezésére. Kezdés 
gyanánt bőven elég egy sima felületű, közepes keménységű 
henger. A hengerezés során ne kapkodj, lesz rá bőven időd! 

Hogyan használjam nyak és hát fáj-
dalom esetén?

Első lépésként ülj le a földre, picit behajlított térdekkel ve-
gyél fel egy csípőszéles terpeszt és a hengert támaszd neki 
a derekadnak. Kezeidet tedd tarkóra, szorítsd a füleidhez az 
alkarjaid, a könyökök nézzenek előre. Így a lapockák közti 
izmokat jobban eléred és kellemesebb lesz hengerezni őket. 
Majd a fenék emelésével és a térd hajlításával gurulj végig a 
hengeren a vállaid magasságáig, és vissza. 

A végén feküdj le a hátadra, a térdeket hajlíts be és a hen-
gert tedd be a tarkód alá. (Lehetőleg a koponya legalsó 
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részét célozd meg!) A fejedet fordíts szépen lassan jobbra 
majd balra. 

Ha még feszesnek éreznéd a lapoc-
káid közti területet, itt van még egy 
tuti tipp!

Fogj egy teniszlabdát. (Vagy hasonló méretű kemény lab-
dát.) Állj a falnak háttal csípőszéles terpeszben, minimálisan 
hajlított térdekkel. Tedd a labdát a lapocka és gerinc közé, 
majd térdből mozogj fel-le. Ha érzel egy-egy feszesebb, 
fájdalmasabb pontot, ott nyugodtan időzz el 20-30 másod-
percet, közben figyelj a légzésedre - egyenletesen, 4 ütem 
belégzés és 4 ütem kilégzés. (Természetesen a másik oldalt 
se hagyd ki.)

Ezután lazítsuk el a lapocka emelő izmot. Az alap pozíció 
ugyanaz, állj a falnak háttal, támaszkodva. Keresd meg a 
lapocka belső élét és a felső csúcsát, aztán tedd oda a lab-
dát. (Az esetek nagy százalékában egy „izomcsomót” = 
triggerpontot érzel majd.) 
 
Itt nem kell majd térdhajlítást végezned, csak próbálj minél 
jobban a labdára nehezedni. Egy érdekes mozdulatsor fog 
következni! 
Elsőnek a labdával ellentétes hónaljad irányába billented a 
fejed (mintha meg szeretnéd szagolni a hónaljad), majd ez-
zel ellentétes irányba nézz fel a plafon irányába. 
 
Ismételgesd, míg a fájdalom és a feszültség érzése el nem 
kezd csökkeni. Jöhet a másik oldal, a légzésre itt is figyelj 
oda a kivitelezés során! 
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A derekamra is használhatom? Per-
sze!

Az alap pozíció részben hasonló, mint a hátnál. Elsőnek ülj 
le a földre. Csípőszéles terpesz, hajlított térdekkel, de most 
a henger a feneked felett (keresztcsont) helyezkedjen el.  
 
Minimálisan dőlj az egyik oldaladra, hogy a henger csak a 
derekad egyik részét (csak jobb, vagy csak bal oldal) nyom-
ja és támaszd le az azonos oldali alkarod a földre, magad 
mellett. Majd indítsd a mozdulatot térdhajlítással egészen az 
alsó bordákig, és onnan vissza. 

Tipp#9 Ha itt is intenzívebb nyomásra vágysz, akkor ismét 
vedd elő a labdát és irány a falhoz! Fordulj ismét háttal a 
falnak, hajlítsd be a térdeid és a labdát tedd a derekad egyik 
oldalára. Itt is a fenék tetejétől az alsó bordákig dolgozz. Ezt 
ismételd meg a másik oldalon is.  
Figyelj, hogy jól dőlj bele a labdába, ugyanis könnyen kicsú-
szik. 

Ints búcsút a csípő és térd fájda-
lomnak!

Kezdjük elsőnek a vádli környékével, és haladjuk onnan 
felfelé. Helyezkedjünk el a földön ülve kényelmesen. Csí-
pőszéles terpesszel, egyenes háttal, karok a test mellett, 
tenyéren letámaszkodva. A bokáid fölött helyezkedjen el a 
henger majd a csípő, illetve fenék megemelése nélkül csak 
told előre magad, így a henger szépen végig gurul a vádlid 
alatt, lazítva azt. A térdhajlatot már nem hengerezzük, ha 
közel érsz hozzá, állj meg, és húzd vissza magad, majd ezt 
ismételd. 

Tipp#10 Ha nagyobb intenzitást is elvisel a vádlid, akkor az 
egyik lábszáradat tedd rá a másikra és így hengerezd to-
vább. 
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Jöhet a comb hátulsó része. A pozíció ugyanaz, csak most 
kezdésnél a henger a térdhajlat fölött helyezkedik el. Ugyan-
úgy told előre magad, míg a henger el nem éri a fenekedet: 
ez a végpont, onnan húzd vissza magad. Mivel itt 3, elég 
nagy tömegű izmon dolgozol a hengerrel, itt is megteheted, 
hogy csak az egyik oldalon dolgozol. Az egyik lábadat pró-
báld meg rátenni a másikra, így növelhető a combra kifejtett 
nyomás. 

Feküdj le hasra úgy, hogy a henger a combtövednél legyen. 
Itt a nemi szervek (szintén egy kényes terület, amit nem 
szeretnénk hengerezni) miatt célszerű egyszerre csak az 
egyik oldalon dolgozni, nem a feltétlen hatás növelése érde-
kében. Vagy a jobb vagy a bal combtövednél legyen a hen-
ger, ez a lábad legyen nyújtva, a lábujjak érjenek a talajhoz. 
A másik lábad legyen térdnél hajlítva, ezzel fogod fel-le tolni 
magad, kivitelezve a mozgást. Alkar támasz mellett kezdd el 
a hengerezést a térd irányába, úgy 10-15 centimétert. 

Tipp#11 Ha itt is szeretnél intenzívebb ingert, akkor a 
hengert helyettesítheted egy kisebb méretű labdával is. 
(Kezdésnek mindenféleképpen hengerezd át ezt a területet, 
mivel ez a terület rettentő érzékeny és feszes tud lenni!) 

Ezek az egyszerű, de eszméletlenül hatásos gyakorlatok 
otthon is könnyedén elvégezhetőek. Csak Te kellessz hozzá, 
egy SMR henger, és ez a kis útmutató!

Komolyabb a gond? NE VÁRJ holna-
pig! 

Ugye tudod, hogy egy alkalom is elég, hogy megszabadulj 
a gyötrő ízületi vagy izom fájdalomtól? GYERE EL budapesti 
rendelőnkbe, szakembereinkkel Neked is tudunk segíteni! 

Időpontfoglaláshoz kattints ide >>>


