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Alaphelyzet 1. 
Hason az ágy jobb szélénél, bal fül az ágyon, 
alsó végtag (AV) nyújtva.
Lelóg az ágyról: 
lábfejek, jobb kar válltól, bal alkar könyöktől.

Alaphelyzet 2.
bal láb terpeszt 

Alaphelyzet 3.
bal terpeszben a térd 90°-al hajlik

Mozgás 1. 
boka be – felé 
ki - rotáció a 10 mp „kilégzési szünet”- ben. 

Mozgás 2.
bal boka ki – felé 
be - rotáció

Befejezés: visszafelé 3. 2. 1. alaphelyzet
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„KETYEGŐ ÓRA”
cél: - csípőízület ki- és be-forgatásának megőrzése

a./ bal – alsó végtag „AV” 
a./ Alaphelyzet 1. 
Hason, ágy jobb szélénél 
Bal fül ágyon 
Alsó végtag „AV nyújtva
Lelóg az ágyról: 
- Lábfejek
- Jobb kar válltól
- Bal alkar könyöktől
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 „KETYEGŐ ÓRA”
cél: - csípőízület ki- és be-forgatásának megőrzése

bal – „AV”

Alaphelyzet 2. 
Hason az ágy jobb szélén 
Bal fül az ágyon 
Alsó végtag „AV”

nyújtva bal terpeszben
Lelóg az ágyról: 
- Lábfejek
- Jobb kar válltól
- Bal alkar könyöktől
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 „KETYEGŐ ÓRA”
cél: - csípőízület ki- és be-forgatásának megőrzése

bal – „AV”

Alaphelyzet 3. 
Hason az ágy jobb szélén 
Bal fül az ágyon 
„AV”nyújtva bal terpeszbe

  térd 90°hajlik
Lelóg az ágyról: 
- Lábfejek
- Jobb kar válltól
- Bal alkar könyöktől
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„KETYEGŐ ÓRA”
cél: - csípőízület ki- és be-forgatásának megőrzése

bal – „AV”

Alaphelyzet 3. 
Hason, az ágy jobb szélén 
Bal fül az ágyon 
AV bal terpeszbe térd 90°hajlítva
Lelóg az ágyról: - Lábfejek

   - Jobb kar 
   - Bal alkar 

Mozgás 1. 
boka be – felé
ki - rotáció a 10 mp „kilégzési 

szünet”- ben!
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 „KETYEGŐ ÓRA”
cél: - csípőízület ki- és be-forgatásának megőrzése

bal – „AV”
Alaphelyzet 3. 
Hason, az ágy jobb szélén 
Bal fül az ágyon 
AV bal terpeszbe térd 90°hajlítva
Lelóg az ágyról: - Lábfejek
   - Jobb kar 
   - Bal alkar 

Mozgás2. 
bal boka ki - felé

      be - rotáció

Befejezés: vissza, sorban 3. 2. 1. 
alaphelyzet
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„MÉRLEG”gyakorlat
cél: nyújtás b.csípő+ j. derék

b./ bal „AV”

Alaphelyzet:  
Hason az ágy bal szélénél 
Jobb fül ágyon 
Mozgás:
Jobb csípőre gördülni
Hajlítva: jobb csípő + térd
Nyújtva:  bal csípő + térd
-  Bal AV   süllyed lefelé
-  Bal váll süllyed az áll alá
Légzés: 
-  páratlan (1.3.5.7.9.)

tartós nyújtás
-  páros (2.4.6.8.10.)    

hintázás
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„MÉRLEG”gyakorlat
cél: nyújtás b.csípő+ j. 

derék
b./ bal „AV”

   
Alaphelyzet:  
Hason az ágy bal szélénél 
Jobb fül az ágyon 
Mozgás:
Jobb csípőre gördülni
Hajlítva: jobb csípő + térd
Nyújtva: bal   csípő + térd
Lelóg: - bal AV
           - bal kar válltól az áll alá
           - jobb alkar könyöktől
Légzés: 
-páratlan (1.3.5.7.9.)

 tartós nyújtás
-páros  (2.4.6.8.10.)
               hintázás
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„MÉRLEG”gyakorlat
cél: nyújtás b.csípő+ j. derék

b./ bal „AV”
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Alaphelyzet:  
Hason az ágy bal szélénél 
Jobb fül az ágyon 
Jobb csípőre gördülni
Hajlítva: jobb csípő + térd
Nyújtva: bal   csípő + térd
Lelóg: - bal AV
           - bal kar válltól az áll alá
           - jobb alkar könyöktől
Légzés: 
-páratlan (1.3.5.7.9.)

 tartós nyújtás
-páros  (2.4.6.8.10.)
               hintázás



  

„MÉRLEG”gyakorlat
cél: nyújtás b.csípő+ j. 

derék
b./ bal „AV”

   
Alaphelyzet:  
Hason ágy jobb szélénél 
Bal fül ágyon 
Bal csípőre gördülni
Hajlítva: bal    csípő + térd
Nyújtva: jobb csípő + térd
Lelóg: 
-    jobb AV
jobb kar válltól áll alá
bal alkar könyöktől
Légzés: 
páratlan: tartós nyújtás
Páros:    hintázás
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„MÉRLEG”gyakorlat
cél: nyújtás b.csípő+ j. derék

b./ bal „AV”

Alaphelyzet:  
Hason ágy jobb szélénél 
Bal fül ágyon 
Bal csípőre gördülni
Hajlítva: bal    csípő + térd
Nyújtva: jobb csípő + térd
Lelóg: 
-    jobb AV
- jobb kar válltól áll alá
- bal alkar könyöktől
Légzés: 
Páratlan (1.3.5.7.9.)

tartós nyújtás
Páros   (2.4.6.8.10.) 

hintázás

© Dr. Lángfy Gy. 2011.



  

 „GURULÓ MEDENCE” 
„hintázás”

c-1./ hason

Alaphelyzet 1.  (2. Jobb fül)
Alsó végtagok nyújtva kis terpeszben 
Bal fül - et helyezzük az ágyra.
Jobb fülünkre kerülnek a bal kéz ujjai.
Jobb felső végtag kényelmes helyzetben.
Könnyed belégzést követő kilégzés után
5-10 mp-es szünetet tartunk, 
ún. „kilégzési szünet” alatt 
Csípőnket gurítjuk jobbra / balra „hintáztatjuk”
Mellkasunkat lazítjuk. 
Fokozatosan automatizáljuk a „hasi-légzés”-t. 
A gerinc melletti izomzat lazulásától függően 
segítsük, hogy a bal fül egyre kényelmesebben 
feküdjön az ágyra.
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„GURULÓ MEDENCE” 
„hintázás”

c-2./ háton

Alaphelyzet 2.: 
Alsó végtagok nyújtva kis terpeszben 
Két tenyér egymáson az alsó/hátsó fejbúb alatt.
Áll lazán közelít a mellkashoz. 
Könnyed belégzést követő kilégzés után
5-10 mp-es szünetet tartunk, 
ún. „kilégzési szünet” alatt 
Csípőnket gurítjuk jobbra / balra „hintáztatjuk”
Mellkasunkat lelazítjuk. 
Fokozatosan automatizáljuk a „hasi-légzés”-t. 
Csípő emelésével nyaki gerincünket nyújtjuk és 
megemelkedett mellkasunkat óvatosan lazítjuk.

© Dr. Lángfy Gy. 2011.


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14

