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Betegtájékoztató 

a helyes GERINC TORNA kivitelezéséről 

Kedves Betegünk! 

Betegségének hatékony kezelése támogatására, és mielőbbi gyógyulása érdeké-

ben a Bugát Pál Kórház az alábbi torna rendszeres elvégzését javasolja Önnek: 

A gyakorlatokat 3x-4x ismételjük, mindkét oldalra. Csak fájdalomhatárig végezzük a tornát. 

Háton fekve: 

1. Karok test mellett, lábak nyújtva. Megnyújtózunk a jobb karral és bal lábbal, a derekat ne 

engedjük a földről elemelkedni, szorítsuk le. Ugyan ez fordítva. 3x-3x 

2. Talpra húzzuk mindkét lábunkat. Jobb tenyerünket csúsztassuk a boka felé, majd vissza 

középre. Fordítva is. Az oldalra hajlást fokozhatjuk az ellenoldali kar fül mellé 

nyújtásával, ami követi a törzs mozgását. 

3. Döntsük ki a térdeket jobbra és balra. A kezek legyenek tarkón, a könyök ne emelkedjen 

fel a talajról. 

4. Húzzuk hashoz a jobb térdet, vissza le. Balt is. 

5. Húzzuk hashoz a jobb térdet, öleljük át mindkét kezünkkel, az orrunkkal érintsük meg a 

térdet, a lábat talpra téve a két karral fül mellé megnyújtózunk. 

6. Kezek tarkón, lábak talpon. Keresztbe érintsük össze a könyököt térddel. 

7. Kezek test mellett, lábak talpon. Megemeljük a feneket, rátesszük a jobb kézre, onnan 

emelve vissza középre. Balra is. 

8. Lábak nyújtva. Oldalra csúsztatjuk az egyiket, megemelve átlendítjük a másik fölött, ki 

oldalra vissza, és zárjuk középre. Fordítva is. 

9. Lábak talpon terpeszben. Jobb térdet a bal sarok felé forgatjuk, és vissza. Balt is. 

10. Hashoz húzzuk mindkét térdet, körzünk a has előtt. 

11. Lábak talpon. Két karral megnyújtózunk fül mellé nagy levegővel, majd lazán le. 

Oldalt fekve: 

1. Jobb oldalon fekszünk. Jobb kéz a fej alatt, a bal a mellkas előtt a szőnyegen. A balt 

előre csúsztatjuk, megnyújtózunk, a végén megemeljük és kifordulunk vele a plafon felé. 

2. Bal kar az oldalunkon. Fej mellé emeljük, nyújtózunk, leengedve a kart tovább visszük a 

térd irányába és megemeljük a fejet, vállat is. 
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3. Tarkón a két kéz. Két könyököt, két térdet has előtt összeérintjük. A lábakat a törzs 

folytatásába visszanyújtjuk. 

4. Alsó láb hajlítva, a másik nyújtva. A fölső lábat nyújtva nagy ívben előrelendítjük, majd 

hátra a másik mögé. 

5. Bal kéz a talajon. Mindkét térdet egyszerre megemeljük, a bokák lent maradnak. Utána a 

térdek maradnak lent és a bokákat emeljük. 

A gyakorlatokat elvégezzük a másik oldalra is. 

Hason Fekve: 

1. A fej homlokon. Megemeljük mindkét vállat, zárjuk a lapockákat, és lazán le. 

2. Nyújtva emelve fül mellé visszük a jobb kart és vissza. Csere. 

3. Kezek áll alatt. Térdeinket derékszögben hajlítva kidöntjük a lábakat mindkét oldalra. 

4. Jobb lábunkat bokánál keresztbe tesszük a bal fölött. Sarokkal erőteljesen nyújtózunk, 

derékból érezzük. Csere. 

5. Felhúzzuk a jobb térdet a mellkas mellé, mintha hason aludnánk. Csere. 3-4 után át is 

öleljük a felhúzott térdet és az orrunkat közelítjük felé. 

6. A két kezet váll alá húzzuk. A karokat lassan nyújtjuk, fejet-vállat megemeljük, beszívjuk 

a levegőt. Visszaereszkedve levegő ki. 

Négykézláb: 

1. Lehajtjuk a fejet, vállat gömbölyítünk, és vissza középre. 

2. Jobb karral fül mellett előrenyújtózunk és vissza le. Csere. 

3. Jobb könyököt, bal térdet a has alatt összeérintjük, utána nyújtsuk a törzzsel 

egyvonalban mindkettőt. Csere. 

4. Felgömbölyítjük, a derekat gömbölyű háttal leülünk a sarkunkra, lapos egyenes háttal 

előre kúszunk a két kezünk fölé, itt felgömbölyítjük a hátunkat és vissza hátra. 

5. Jobb karral has alatt keresztbe átnyújtózunk, kifordulunk a plafon felé, utánanézünk, és 

vissza le. 

Reméljük, hogy ezen dokumentum átadásával hozzájárulhatunk az Ön mielőb-

bi felépüléséhez! 

 


