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A gerinctorna gyakorlatok a csigolyák közötti ízületek általános átmozgatására, a 

gyakran elgyengült hátizmok megerősítésére szolgálnak. Alkalmazhatók hanyag 

tartás, felborult izomegyensúly esetén, de strukturális elváltozásoknál a 

deformitástól függően más gyakorlatok javasolhatók – ebben az esetben 

konzultáljon orvosával, gyógytornászával. 

 

A gerinctorna gyakorlatokat naponta végezve a mozgás könnyebbé válik, a 

hátizmok megerősödnek, a sok és helytelen ülés miatt kialakult fájdalom 

megszűnik/ csökken. 

 

Fontos!: 

1. A gyakorlatokat saját felelősségére használja! 

2. A program elkezdése előtt mindenképp konzultáljon szakemberrel! 

 
 

 

 

Bármilyen kérdés esetén keressen minket bizalommal! 

Arthuman Központ 

1122 Budapest, Alkotás út 15. 

Tel: +36 30 190 7315 

www.arthuman.hu  

www.gerincgyogyitas.hu  
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Nyak gyakorlat #1

  Feküdjünk le hanyattfekvésben, 

vállat, hátat lazítsuk el. Térdeket 

hajlítsuk meg és húzzuk fel a lábakat, 

talpak maradnak a talajon, karok oldalt, 

a test mellett nyújtva. A medence legyen 

vállával egy vonalban. Szemünket 

hunyjuk le a gyakorlat végzése közben.

  Hajlítsuk be karunkat, kezünket 

tegyük mindkét oldalon a fejünkre. 

Könyök emelkedjen meg és nézzen 

felfelé. Kezünkkel támasszuk meg a 

fejünket.

  Ha biztonságosan megtámasztottuk 

fejünket, emeljük fel a földről. Fejünket 

húzzuk óvatosan, mintha nyakunkat 

szeretnénk megnyújtani.

  Tartsuk meg a testhelyzetet néhány 

mp-ig, majd lazítunk!

  Ismételjük meg a gyakorlatot 

néhányszor!

Ismétlés: …………………...………………...……………………………….……

Megjegyzés: …………………...………………...……………………………….……

…………………...………………...……………………………….……
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Nyak gyakorlat #2

  Feküdjünk le hanyattfekvésben, 

vállat, hátat lazítsuk el. Térdünket 

hajlítsuk meg és húzzuk fel a lábakat, 

talpak maradnak a talajon, karok oldalt, 

a test mellett nyújtva. A medence legyen 

a vállal egy vonalban. Lélegezzünk 

mélyet és lazítsuk el testünket.

  Emeljük fel bal karunkat a fülig, majd 

egészen a fej fölé. Könyökben karoljuk 

át a fejtetőt. Ujjainkkal fogja meg a 

fület. Vállak közben maradjanak a 

talajon. Koncentráljunk a fejre és a 

nyakra.

  Ezután tenyerünkkel húzzuk fejünket 

a bal oldalra lassan, így fülünk közelít a 

vállunkhoz.

  Tartsuk meg a testhelyzetet néhány 

mp-ig, majd fejünket vigyük vissza a 

kiinduló helyzetbe!

  Ismételjük meg a gyakorlatot 

néhányszor! Majd végezzük el a 

gyakorlatot a másik oldalra is!

Ismétlés: …………………...………………...……………………………….……

Megjegyzés: …………………...………………...……………………………….……

…………………...………………...……………………………….……
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Nyak gyakorlat #3

  Üljünk le egy támla nélküli székre, 

talpunk a talajon. Kar a test mellett 

helyezkedik el, vállak lazák, hát 

egyenes. A hátat egyenesen megtartva 

hajtsuk fejünkre jobbra a váll irányában, 

közben nézzünk előre!

  Fejünket vigyük vissza függőleges 

tartásba, majd lassan hajlítsuk a másik 

irányba.

  Amikor fejünk függőleges helyzetbe 

kerül, álljunk meg egy pillanatra. Hátunk 

végig egyenes maradjon!

  Ismételje meg a gyakorlatot négyszer! 

Ismétlés: …………………...………………...……………………………….……

Megjegyzés: …………………...………………...……………………………….……

…………………...………………...……………………………….……
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Nyak gyakorlat #4

  Üljünk le egy támla nélküli székre, 

talpunk a talajon. Kar a test mellett 

helyezkedik el, vállak lazák, hát 

egyenes. A hátat és a gerincoszlopot 

tartsuk egyenesen.

  Fejünket fordítsuk el az egyik oldalra, 

miközben a gerincoszlop változatlanul 

marad. Cél, hogy amint fokozatosan 

hozzászoktunk a mozgáshoz, állunk 

elérje a váll vonalát.

  Vigyük vissza fejünket a kiinduló 

helyzetbe, majd lassan fordítsuk el a 

másik irányba. Hátunk végig egyenesen 

kihúzva maradjon!

  Ismételje meg a gyakorlatot négyszer! 

Ismétlés: …………………...………………...……………………………….……

Megjegyzés: …………………...………………...……………………………….……

…………………...………………...……………………………….……
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Nyak gyakorlat #5

  Helyezkedjünk el állásban. Kar a test 

mellett helyezkedik el, vállak lazák, hát 

egyenes. A hátat és a gerincoszlopot 

tartsuk egyenesen.

  Ezután oldalsó tartásban lassan 

emlejük fel a karunkat. Ügyeljünk arra, 

hogy vállunk ne emelkedjen meg.  

Ujjainkat kulcsoljuk össze és kezünket 

tartsuk összekulcsolva a tarkónkon.

  A helyes tettartásra végig ügyelve 

kezünkkel nyomjuk előre és lefelé 

fejünket. Fejünkkel tartsunk ellen 

kezünknek. Vállak ne mozduljanak 

közben felfelé!

  Ismételje meg a gyakorlatot négyszer! 

Ismétlés: …………………...………………...……………………………….……

Megjegyzés: …………………...………………...……………………………….……

…………………...………………...……………………………….……
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Nyak gyakorlat #6

  Helyezkedjünk el állásban 

kényelmesen. Kar a test mellett 

helyezkedik el, vállak lazák, hát 

egyenes. 

  Fejünket nyújtsuk előre. Ügyeljünk 

arra, hogy a testsúlyunk ne mozogjon a 

fejünkkel együtt. Maradjunk ebben a 

helyzetben néhány másodpercig, majd 

térjünk vissza a kiinduló helyzetbe.

  Végezzük el a fenti gyakorlatot úgy 

is, hogy két könyvet helyezünk a 

fejünkre. A fejre helyezett súly segít a 

nyak és a fej egyensúlyi helyzetének 

megtartásában.

  Ismételje meg a gyakorlatokat 

négyszer! 

Ismétlés: …………………...………………...……………………………….……

Megjegyzés: …………………...………………...……………………………….……

…………………...………………...……………………………….……
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Nyak gyakorlat #7

  Helyezkedjünk el állásban 

kényelmesen. Kar a test mellett 

helyezkedik el, vállak lazák, hát 

egyenes. 

  Emeljük meg vállunkat a mennyezet 

irányában, közben karunk lazán a test 

mellett helyezkedik el. Nyakizmaink 

közben maradjanak lazán. Fontos, hogy 

a gyakorlat végzése közben kizárólag a 

vállunkat emeljük (nem a fej, ill. a nyak 

mozog).

  Néhány mp-ig tartsuk meg ezt a 

helyzetet, majd lassan engedjük vissza 

vállunkat a kiinduló helyzetbe. A 

gyakorlatot ne végezzük gyorsan!

  Ismételje meg a gyakorlatot négyszer! 

Ismétlés: …………………...………………...……………………………….……

Megjegyzés: …………………...………………...……………………………….……

…………………...………………...……………………………….……

A
rt

h
u
m

a
n
 G

e
ri
n
c
to

rn
a
 P

ro
g
ra

m

ARTHuman Tel: 06 30 595-3555



Nyak gyakorlat #8

  Helyezkedjünk el ülésben vagy 

állásban kényelmesen. Kar a test mellett 

helyezkedik el, vállak lazák, hát 

egyenes. 

 Hajtsuk a fejünket balra, váll közben 

maradjon mozdulatlan. Oldalsó tartásból 

indítsunk lassú fejkörzést, majd állítsuk 

meg a test középvonalában. Majd 

fordítsuk vissza lassan fejünket a 

kiinduló helyzetbe.

  Ismételjük meg a gyakorlatot a másik 

irányba is. Mozgásunk a gyakorlat 

végzése közben legyen folyamatos, 

állunkkal írjunk le közben félkörívet.

  Ismételjük meg a gyakorlatot 

négyszer! 

Ismétlés: …………………...………………...……………………………….……

Megjegyzés: …………………...………………...……………………………….……

…………………...………………...……………………………….……
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Nyak gyakorlat #9

  Helyezkedjünk el ülésben stabilan. 

Lábunkat tegyük nagy terpeszbe, 

talpunkkal stabilan támaszkodjunk a 

talajon.

 Törzsünkkel hajoljunk előre, 

kezünkkel próbáljuk meg megérinteni a 

talajt. A karok, fej, nyak, váll lazán 

lógnak előre. Néhány másodpercig 

tartsuk meg ezt a testhelyzetet. 

  Emeljük meg a fejünket kb. a fenék 

magasságáig, majd eresszük vissa vissza 

lazán, mintha bólogatnánk.

  Ezután fejünket lógó állapotban 

lassan forgassuk jobbra-balra.

  Ismételjük meg a gyakorlatot 

négyszer mindkét irányban!

Ismétlés: …………………...………………...……………………………….……

Megjegyzés: …………………...………………...……………………………….……

…………………...………………...……………………………….……
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Legfontosabb üzenetünk a 

mozgásszervi problémás 

betegeknek 

 
Ha csak 10 másodpercet kapnánk Öntől arra, hogy 

átadjuk az eddigi gyógytorna kezelési tapasztalatunk 

legfontosabb üzenetét, akkor ez lenne az a gondolat: 
 

Ha komolyan veszi saját egészségét, akkor elsősorban Önnek kell tennie 

érte. Senkinek nem olyan fontos az Ön egészsége, mint saját magának! 

 

De azért lássuk a magyarázatot is! 

 

  

http://www.arthuman.hu/


 

Arthuman Központ www.arthuman.hu Tel: +36 30 190 7315 2 

Üdvözlöm! Itt dr Kriston Ildikó – és szeretnék Önnel 

megosztani egy fontos tapasztalatot!  
 

A közelmúltban több száz pácienst kezeltünk és kirajzolódott egy fontos egy közös 

vonás a gyógyulási folyamatukkal kapcsolatban.  

 

A legtöbb esetben nem azért akadt meg a gyógyulási folyamat, mert a betegek 

nem kerestek kezelési lehetőséget. Nem arról van szó, hogy még több helyre, még 

több szakemberhez kellene azoknak eljárni, akik nehezen gyógyulnak. 

 

Nem azzal van a baj, amit eddig nem elég jól csináltak, 

hanem azzal, amit eddig egyáltalán nem! 
 

Mit is jelent ez? Sajnos gyakran előfordul, hogy a beteg minden kezelési 

lehetőséget megpróbál, csak „mozogni ne kelljen”. A mozgásszegény életmódunk 

velejárója, hogy sokan elszoknak az aktív mozgástól és ehhez nagyon nehéz 

visszatalálni. Gyakran kapunk leveleket, amiben tanácsot kérnek tőlünk olvasók, 

de oly módon, hogy azt kérik, gyógytornát ne javasoljunk, mert mozogni nem 

akarnak. 

 

Mi a mozgásszervi problémák örök paradoxona? 
 

Sajnos minél kevesebbet mozgunk, annál nagyobb eséllyel lesz mozgásszervi 

problémánk, amire paradox módon nem a pihenés és a mozgás visszafogása a 

gyógymód, hanem épp ellenkezőleg. A célirányos mozgás! 

 

A másik fontos gondolat, hogy a mozgás, a sport sem 

véd meg a mozgásszervi problémáktól. Ennek is megvan 

a maga oka! 
 

Sportból eredő probléma különösen azoknál fordul elő, akik nem szoktak hozzá a 

rendszeres sportoláshoz vagy nem megfelelően melegítenek be az intenzív mozgás 

előtt. Szinte minden sportágban gyakoriak a gerinc csavarodásával járó 

mozdulatok, melyek túlzott megterhelést rónak azokra az izmokra, melyek nem 

elég erősek vagy rugalmasak. Ily módon akár árthatunk is a mozgató 

rendszerünknek. Azokba az esetekbe pedig még bele sem gondoltunk, amikor már 

meglévő mozgásszervi elváltozás esetén sportol valaki és azzal terheli rosszul a 

szervezetét (pl. porckorongsérv esetén). 

 

A másik probléma a sporttal, hogy a célja (azaz pl. izmosodás, fogyás, 

stresszoldás, feszültséglevezetés stb.) nem a gyógyítás, sem pedig megelőzésként 

az optimális testtartás elérése és fenntartása. Ebből adódóan akár szervezetünk 

igényeivel ellentétes terhelést fog létrehozni a sporttevékenység. 
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Úgyhogy sokéves tapasztalatra alapozva olyan kezelési 

módszereket ötvözünk gyógytorna praxisunkban, ami 

a legmodernebb kezelési elveket veszi figyelembe. 
 

Kezdjük a rossz hírrel.  
 

Ezek a módszerek nem csoda-megoldások, nincs köztük egyetlen egy sem, ami 

kizárólagos és varázsütésre működő megoldást nyújtana a betegnek. Még akkor 

sem, ha a beteg hajlandó nagy összeget fizetni ezért.  

 

A profi gyógyítás nem varázslat és nem is egy napos siker.  

 

A gyógyulás egy folyamat, aminek nem egyetlen összetevője van, hanem sok.  

 

Tény viszont, hogy saját állapotán úgy tud javítani, hogy mielőbb megteszi az az 

eddig halogatott, első lépést a titkon ismert irányban.  

 

És akkor mi a jó hír? 
 

A legelső lépést a legnehezebb megtenni. Ha megtalálta azt a 

szakembert/gyógytornászt, akiben megbízik, máris könnyebb elkezdeni a közös 

munkát.  

 

A gyógyulás első jeleit megfelelő terápia esetén viszonylag gyorsan 

megtapasztalja. Az út hosszúsága egyedi, ami függ a betegségtől és a beteg 

különböző adottságaitól, hozzáállásától is. A kezelési időtartam néhány héttől 

néhány hónapig tart átlagban. 

 

Mi a gyógyulás egyik nagyon fontos szabálya? 
 

Minél súlyosabb a tünet, az elváltozás, annál több energiát igényel a gyógyulást. 

Ebből következően minél korábban keres fel szakembert a tünetével, annál 

gyorsabban fog tudni eredményt elérni. 

 

Épp ezért szeretnénk meghívni egy Mozgásszervi 

Kezelésre! 
 

Nem kertelünk, bizonyítani szeretnénk Önnek. 

 

 

Tudjuk, hogy ezen a ponton rengeteg kérdés van Önben: 

 Vajon az én problémámnál is segíthet ez a kezelés? 

 Tudok én majd utána otthon egyedül is tornázni? 

 Egyáltalán tényleg használ ez a kezelés? 

http://www.arthuman.hu/
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 Én már annyi kezelést kipróbáltam… Fog ez nekem segíteni? …. 

 

Ahhoz, hogy választ kapjon a kérdéseire, a kezelést ki kell próbálni. 

 

Mi most ajándékokkal szeretnénk meglepni Önt, amit 

most a bejelentkezés mellé kap: 
 

Gyógymasszázs és Kiscsoportos gerinctorna belépő 
 

BÓNUSZOK ÖSSZESEN 
 

                  
       Gyógymasszázs                            Kiscsoportos gerinctorna belépő 

 

Kattintson ide és a megjelenő oldalon jelentkezzen be! 

 

 

 

 

 

 

 

Bármilyen kérdés esetén keressen minket bizalommal! 

Arthuman Központ 

1122 Budapest, Alkotás út 15. 

Tel: +36 30 190 7315 

www.arthuman.hu  

www.gerincgyogyitas.hu  
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