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I ERGUTAV HIINA VÕIMLEMINE TÖÖKOHAL  
( vahendanud dr Rene Bürkland,www. hiinameditsiin.ee) 
 
Selles harjutuskavas ergutatakse kõiki keha meridiaane, elavneb nii ainevahetus kui energia 
– kõik see toob Sinu rakkudesse rohkem hapnikku. Hea tuju tuleb ka, sest iga väike liikumine 
ja patsutus kehale tekitab Sinu orgasmis nn õnnehormoone. 
 
Kõiki tegevusi tee kolm (3) kuni kaheksa (8) korda, just nii palju, kui Sul on aega. 
 

Hõõru oma peopesasid vastamisi, nii tekitad hea, sooja energia, tee endale soojad paid 
üle näo ja üle pea. 

Kägarda nii sõrmed kui varbad väikeseks ning seejärel avarda ja hoia hästi harali. 
 

Tõmba kätt kergelt rusikas hoides läbi kõik oma 10 sõrme ükshaaval, peopesa samal 
ajal nö keerates. 
 

Tee oma kõrvad `tuliseks`  ehk masseeri kõrvad kahe sõrme vahel ülalt alla, 
mõjutades nii paljusid kõrvalestal olevaid punktikesi ( Vt lisamaterjal: Kõrva akupunktuuri 
punktid) 

Patsuta – koputa oma kümne sõrmega pead, liikudes eest laubapiirlt taha, kuni kaelani. 
         Nii ergutad aju vereringet. 
 

Patsuta oma peoga kätt pealtpoolt, alates sõrmedest kuni õlani ( patsuta ka teist 
         kätt ). 
 

Keera peopesa ülespoole ning patsuta kätt ka teiselt poolt, alates sõrmedest kuni 
         õlani. 
 

Kummardu sujuvalt, hoia kõhtu veidi sees ning patsuta mõlema käega alt üles, 
         Jalgad eest kuni rinnakuni. 
 

Patsuta läbi ka jalgade tagumine osa kuni tuharani, trummelda-patsuta ka 
         veidi tuhara piirkonda. 
 

Tee tuharale trummi - patsuta või trummelda kõverdatud sõrmedega läbi kogu 
          tuhara piirkond. 
 

http://www.hiinameditsiin.ee/
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Kutsu oma head kolleegid ja moodustage  rong ( seistes kolonnis )- kaaslane seisab 
         seljaga Sinu ees. 

Patsuta kaaslase selga ülalt alla, lülisamba kõrvalt, alates õlgadest kuni alaseljani. 
         Alaselga patsuta õrnemalt. Samal ajal suhtle kolleegiga- küsi, kas teha patsutusi 
         nõrgemalt, tugevamalt?  

Tehke rongile ümberpöörd – nüüd saavad massaaži-patsutusi teised kolleegid 

 
II LIHASED 

   
III Lisamaterjal 
Kuidas  sundasendid   mõjuvad? 

                           
 

MÕJU  
 

 

TEADLIKLUT TERVENA  

 
Lülisammmas, lülisamba liigesed 
 

 Istumisel langeb lülisambale suurem 
koormus kui seismisel ja kõndimisel. Istudes 
mõjub lülisamba alaosale nii Sinu 

 
 

 Lülisamba liikuvus-ja elastusharjutused  
( sirutused - painutused ) 
 

 Lülisamba taastamine, puhkus lamades, 
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ülakeharaskus kui raskusjõud 
(gravitatsioon). Kui  seistes on surve 
lülisamba alaosas hinnanguliselt 100%, 
siis sirge seljaga istudes 150% ,  küürus 
istudes – 250%! 
 

 Pika-ajaliselt istudes ja seistes on 
häiritud lülisamba liigeste ja 
liigesesidemete varustamine vere ja 
liigesevedelikuga. 
 

 Toestavad liigesesidemed lõdvenevad 
ega paku lülisambale vajalikku tuge 
 

 Päeva jooksul väheneb lülivaheketaste 
(diskide) vedelikusisaldus ning need 
muutuvad õhemaks.Nii hakkavad nad 
kuluma ja on oht põletike tekkeks. 
 

jalad täisnurkselt toolil v. pallil (kodus ja 
võimlmemismati olemasolul töökohal) 
 

 Lülisammast toestavate lihaste 
aktiveerimine ja tugevdamimne 
tasakaalupadjal, pallil v ilma vahenditeta   
(harjutused on lisatud materjalide lõpuosas) 
 

 
Liigesed ehk luude kohtumiskohad 

 Staatilises asendis liigesed jäigastuvad 
(liigeskõhred ei saa toitaineid, tekivad 
muutused kudedes) ning kaotavad 
tasapisi oma loomuliku liikumisvabaduse. 
Jäigad liigesed on nagu `roostes` ega 
liigu vabalt. 

 
 

 Liigeste pidev liigutamine, harjutused 
liigesliikuvuse taastamiseks ja arendamiseks 
Liiguta pidevalt liigeseid ja arenda nende 
liikumisvabadust!  
 

 Liigeste liigutamine toidab  liigest katvat  
olulist osa- kõhre. Nii Sa `õlitad` oma 
liigeseid. 
 Kõhrkoel puudub verevarustus. Liigese 
liigutamisel surutakse kõhr kokku ja osa seal 
olevast veest voolab välja, koormuse 
lakkamisel taastub kõhre esialgne kuju ning 
samal ajal imenduvad kõhresse toitumiseks 
vajalikud ained, mida kõhrerakud kasutavad 
koe uuendamiseks ja parandamiseks. 
Terve kõhr on liikumise alus, liikumine on 
terve kõhre alus! 
 

Liigeste hinge-elu salasoov – liikuda-liikuda 
ja olla võimalikult vaba ehk liikuv 

 
Lihased 

 Staatika ehk pidev pingesolek on 
lihasele raske töö, lihas muutub sitkeks, 
jäigaks, lühemaks oma normaalpikkusest. 
Jäigas lihases on lihase-sisene rõhk 
suurenenud ning vedelikuringe seetõttu 
väheneb, st. kogu ainevahetus on häiritud, 
aeglane 
 

 Tekib nõiaring- pidevalt töötav lihas ei 
saa piisavalt verd, et tuua kudedesse 

 

 Taasta lihaste ainevahetust ja 
normaalpikkust: võimle, venita, tee endale 
kerget massaaži 
 

 Koostöös kas massööri, füsioterapeudi või 
treeneriga õpi tundma oma nõrku lihaseid ja 
pinges olevaid lihaseid ning koostage 
treeningplaan treenimaks lhaskonda 
tervikikult ja tasakaalustatult .Selmoel 
treenitud lihased hoiavad kogu luustikku õiges 
asendis. 
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juurde uusi toitaineid ega viia ära 
jääkaineid. 
 

 Jääkainete kuhjumine võib muuta   
kudede hapete-aluste tasakaalu ning 
üleliigne hape ärritab valuretseptoreid- 
sellest tulenebki pinges lihase valulikkus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

’ 
 

 
Hingamine ja aju hapnikuvajadus 

 Sundasendi-lihaspinged takistavad 
normaalset vereringlust, häired 
verevarustuses põhjustavad omakorda 
puudujääke aju varustamisel hapnikuga. 
NB! Inimese aju-  kogu kesknärvisüsteemi 
juht, vajab umbes 25 % kogu organismi 
poolt tarbitavast hapnikust! 
 

 Eelnevast tingituna võib töötaja 
töövõime erinevate allikate andmetel 
tööpäeva kestel langeda 50-75% 

 

 Enamasti tuleb treenida nõrku süvalihaseid,  
eriti seljaga seotud korsett-ehk rühilihaseid 
ning venitada pinges olevaid, lühenenud  
lihaseid. 
 

 Lihase hinge-elu salasoovid: 
  1.  jõu arendamine- tugevda lihaseid! 
  2. `õhku-ruumi-vabadust` ehk venita! ning 

lõõgasta! 
 

 Kasuks tuleb igasugune liigutamine,  
    liikumine- lihtsad harjutused töökohal 
    tööpäeva kestel, töökohamassaaž, 
    võimle ka kodus Sulle sobivate 
    võimlemisvahenditega  
(võimlemispall,võimlemislint, tasakaalupadi jt) 
 
 
 

 Võimle-liiguta-venita-lõõgasta lihaseid      
koos hingamisega! 

 
 

 Aju on töös ka siis, kui võimled! 
 
 
 
 
 

 

IV LIHASED-LIIGESED 
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V LIHASTASAKAAL 

 
VI LIHASTE-LIIGESTE SOOVID 
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VII J.H. PILATESE SÜSTEEM, PILATES VÕIMLEMINE 
 

 
Lisamaterjal. 
 

LÜLISAMBA SIRUTUS –PAINUTUS 
SIRUTA LÜLISAMMAST JA AKTIVEERI SELGA TOESTAVAD LIHASED-  
VÕTMEHARJUTUS KOGU KEHALE 
 
Siruta lülisammat lausa kümneid-sadu kordi päevas- Sinu keha on tänulik…Sundasendid ja  
pingeline lihastöö muudavad  lülisamba lülide liikuvuse jäigemaks ja surub lülid kokku.  
SIRUTUSE TOIME: 
 

1) Sirutamine annab ruumi  lülivaheketastele (diskidele), et nad saaks piisavalt vedelikku 
ning lülisammas muutub tervikuna elastsemaks.  

2) Sirutades lülisammast oled iseenda kiropraktik- sätid lülisamba lülidele hea asendi, nii 
tekib rohkem ruumi ka  närvidele. . 

3) Iidse ida meditsiini järgi vastab igale lülile üks või mitu organitepaari ning lülisammas 
on meie peamine energiakanal- seega sirutades saab eluenergia vabalt liikuda ning 
nii mõjutad Sa kogu organismi tervikuna. Targad arstid ütlevad, et lülisamba sirutusest 
algab kogu organismi paranemine. 

4) Lisaks soovib Sinu lülisammas ka teda toetavate lihaste ( tugi- ehk korsettlihaste) 
tasakaalustatud treeningut ( nt pilates võimlemine,  ). Seos: Õigesti treenitud lihased 
hoiavad lülisamba ja kogu luustiku õiges asendis. 

Rüht pole püsiv ega muutumatu, vaid arenev ning sõltub palju sellest, milline on eluviis, 
elutingimused  ja üldine kehaline aktiivsus. 

Hea rüht on aktiivne rüht. Hea rühi hoidmine eeldab aktiivset tegelemist iseendaga. Hea 
rüht päästab paljudest vaevustest. 
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Lõtv kehahoid on passiivne rüht. Ilmneb, kui lihased on nõrgalt arenenud, pea 
langetatud, lülisammas kokku vajunud, kõht lõtv, abaluud tiivataolised ja teineteisest 
eemaldunud, õlavööde ebasümmeetriline. 
 

  
JA NÜÜD SIRUTAME KOOS! 
 

1) Seisa pöiad kõrvuti, jaotades keharaskuse võrdselt mõlemale jalale või seisa 
kannad koos, varbad veidi lahus. Ära lukusta liialt põlvi 

 
2) Pane  vaagen keskasendisse ehk suru istmikunukid kokku . 
 Surudes istmikunukke kokku ehk kõhtu sisse – nii Sa juba panedki tööle selga 
toestavad süvalihased! 
 
Nb! Vaagen on keskne sild üla-ja alakeha vahel, nö keskne vundament, millele toetub ka 
lülisammas, tema asendist/kaldest saavad alguse paljud rühivead ( nö üks jalg lühem kui 
teine, liigne nimme-ehk alaseljanõgusus jm) 
 
Täpsem vaagna keskasendi ehk vaagna ideaalilähedase asendi leidmine: 
1.variant: Mõtle, et  Su puusanukid  (niudeluuharjad) on suunatuled ning nad näitavad Sulle 
otse teed ette.  
2.variant: Seinatest,  seisa seina äöres, kannad veidi seinast eemal, tuharad, õlad, pea 
vastu seina, ideaalis peaks labakäsi mahtuma seina ja alaselja nõgususe vahele. 
 
Nb! Vaagna keskasendi leidmisega hajutad koheselt palju asjatuid lihaspingeid. 
 
3) Säilita vaagna keskasend ehk hoia istmikunukid koos ( ehk kõht sees ) 
 
4) Alusta lülisamba sirutust, mõeldes iga lüli tõusvat järgmise lüli kohale, tekitades 

nende vahele mõttes ruumi (õndraosa /nö sabaots/-nimmeosa-rinnaosa), tee mitu 
sirutust järjest 

 
5) Lase õlad vabaks ehk hoia õlad all ja `avarda`  ka rinnakorvi osa 

 
 
6) Siruta kuklaosa, lõug peaks olema paralleelne põrandaga ning kõrvad-õlad ühel 

joonel , mõtle sõnale KUKLASIRUTUS 
 
Kui soovid, et Sinu rüht oleks püsivalt kaunis ehk luustik oma ideaalses asendis, siis tuleb Sul 
treenida oma lihaseid kui tervikut –tasakaalustatult. Lihased teevad omavahel koostööd 
gruppidena, üksteist mõjutades. Nii terviklikpilti silmas pidades ning treenides teadlikult jaotub 

lihaskonna koormus ka lülisambale  ühtlaselt ehk luustik saab nö lihaste 
toimel olla oma õiges, loomulikus asendis. 
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                 Sirutada saad ka istudes! 
 
SIRUTA-PAINUTA LÜLISAMMAST 
Igal vabal hetkel liiguta oma selga kas istudes või seistes. Tee endale nn 
kassiküür, ajades selja võimalikult kumeraks ning siis siruta sujuvalt vastassuunas. 
Käed võivad olla sirgelt kõrval või kõverdatult pea juures. 
                                                                                                          

Võimlemine tugevdab ja venitab Sinu lihaseid ja mõjutab luustikku! 
 
VIII ERNST IDLA LIIKUMISSÜSTEEM 
 
Idla Seltsi kodulehekülg: http://www.idlaselts.ee/ 
 

IX VÕIMLEMISVAHENDID 
 
Väike pall, suur võimlemispall, võimlemislint, võimlemiskepp, tasakaalupadi 
 

X MASSAAŽ – KA VÕIMLEMINE? JAH! 

 
 
 

 
 

http://www.idlaselts.ee/
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Kuidas Sulle massaaž mõjub? 

 Sinu vere- ja lümfiringe paranevad 

Sinu lihaspinged vabanevad 

 Sinu liigesliikuvus paraneb 

 Sinu sise-elundlondade töö paraneb 

 Sinu töö-ja teovõime säilib ja paraneb 

 Sinu enestunne paraneb ja meelerahu tuleb Sinu juurde  

 Rikastab verd hapnikuga ning toidab organismi rakutasandil ( noorendame 

        rakke!) 

 Viib jääkained ja mürgid organismist välja 

 Parandab verevarustust 

 Parandab naha toonust, jumet 

Rahustab keha ja vaimu 

Tõstab keskendumisvõimet 
 

Massaaži vastunäidustused : 

Põletikulised protsessid  

Trauma-seisundid 

Kasvajad 

Palavik 

Veeniprobleemid (laiendid, tromboosi oht) 

Südamehaigused 

Kõrge vererõhk 
 
Kui kahtled, pea nõu professionaaliga!  
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ON SUUR KUNST asetada käed teise inimese kehale ja tekitada temas turvalisuse 
tunne... Käed on hinge pikendus… 
 
MEIE ÕPPISIME TERVISEPÄEVAL: 
 

Hea, professionaalse massööri saladused: 
 

Tee massaaži hea tahtega ja armastusega! Mõtle, et Sa ei võta ega ana 
energiat vaid lihtsalt vahendad ning Sinu energia jääb Sinuga. 
 

Pindmiselt-sügavamale- alusta alati lihaste soojendamisega  
       ( soojenduspaid    ehk silitamine) 
 

Võlunipp- kasuta oma keharaskust! 
 

Suhtle masseeritavaga, et leida talle sobiv massaaži tugevus! Küsi, kuidas ta  
       end tunneb? 
 
Meie praktiseeritud massaaživõtted: 
 

Soojenduspaid 

Soojedusvajutused ja muljumised õlgadele 

Krabi-tehnika ( pigistamine ja pigistamine+ samal ajal peopesade 
liigutamine) 

Kahvel-tehnika ( lülisamba kõrval asuvad punktid, nende vajutamine ja 
liigutamine koos; kahe sõrmega, sõrmenukkidega või pöialdega ) 
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Magusad punktid koljuluu serval ( kukla ülaosas ) 

Triger-ehk päästikpunktid abaluudel ( abaluu peal ja servades ) 

Võte Vaju mulle peale, armas kolleeg! (vajutus õlgadele koos 
hingamisega, küünarvarred masseeritava õlgadel kaela lähedal, algul peod all, 

vajutades ja küünarvarsi keerates peod üles ehk Raha on-raha ei ole) 

Pepesa avamine ( karpaalkanali sündroomi ennetamine ) 
 

Lisamaterjal. Tantsi kankaani! 
 

Jalahood taha 
Siinkohal räägime Sulle  ühest meie väga oluliselt lihasest, suuremast puusapoinutajast- niude-
nimmelihasest ( musculus iliopsas). See suur mitmejaoline lihas mõjutab pinges olles väiksemaid 
lihaseid ja ka vaagnaluu asendit, ehk kallutab vaagnat liigse nõgusselgsuse suunas ( eriti, kui 
ka kõhulihased on nõrgad). See lihas on lühenenud ja pinges kõikidel, kes pikalt istuvad. 
Seda lihast on soovitatav kprrapäraselt venitada ning lihtne viis on seda teha dünaamilise 
venitusega ehk hooliigutusega. 
 
 
AA Toeta enda käsi lauale v. seinale, 
alusta sirutatud jalaga hooliigutusi suunas eest taha, 
jalga taha viies hinga välja nagu puhuksid küünla ära (VH), 
tee ühe jalaga 10 korda, 
teise jalaga 10 korda 
 

 
 

Jalahood ette 
Seljaga on seotud ka meie suuremad lihasgrupid jäsemetel, reie eesmised lihased- reie 
nelipealihas (musculus quadriceps femoris) ja reie tagumised- reie kakspealihas ( musculus 
biceps femoris). Need lihased on töös, kui me käime, jookseme ning pärast nende töötegemist 
peaks me ideaalis  neid igapäevaselt taastama ehk venitama.  Nende lihasste pinged on 
seotud sageli seljaprobleemidega. 
 
Nii nagu eelnevas harjutuses tegid Sa hooliigutusi eest taha, saad reie tagumist osa venitada 
dünaamilise liigutusega tagant ette. 
 
Reie eesmisi lihaseid saad venitada tuttava venitusega seistes, kõverdades ühe jala ja käega 
jalapöida hoides tuua seda tuhara poole. 
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Lisamaterjal. 

TÄIENDAVALT LIHASTEST 
Liigutajad lihased, süvalihased, vaagnapõhjalihased. 
 
Meie lihased on oma funktsioonilt erinevad. Enamik lihaseid tekitavad liikumise, näiteks 
pöörlemise ümber liigestelje. Teised lihased töötavad tagamaks liigeste stabiilset  asendit 
liigutuse toimumiseks. Sellest lähtuvalt jotatakse lihased liigutajateks (enamasti pindmised 
lihased) ja stabiliseerivateks lihasteks ehk ka süvalihasteks (enamasti süvamad lihased). 
 
Istuva eluviisi puhul paneme oma lihased tegema rasket staatilist tööd. Nii `unustavad` 
süvalihased pikalt ühes asendis olles oma `programmi` ära ning muutuvad nõrgaks ja ka 
ülepikenenuks. Siit tulenevad ka paljud lülisambaga seotud probleemid ning selja-ja 
kaelamured. Tasakaalustatud treening, kus nõrgad süvalihased saavad tugevdatud ning 
lühenenud, pinges lihased venitatud, tagab nii lihasbalansi kui ka terve ja tugeva selja.  
 
Saame siis  rühilihastega lähemalt tuttavaks. 
 
Ligi 50% rühi- ehk tugilihaste jõust kuulub kõhu ristilihasele (m. transversus abdominis). See lihas 
ümbritseb meie kere keskosa sisemise korsetina, vööna ning hoiab ka siseelundid oma õiges 
asendis. Kui asetad oma sõrmed kõhule ja köhid või aevastad, siis tunned selle lihase liikumist. 
Tema `koostööpartneriteks` on suur tuharalihas (m. gluteus maximus) ja sisemised 
kõhupõikilihased (m. obliquus internus), kellega koostöös stabiliseeritakse selga.  
 
Kõhuristilihasel on otsene seos ka vaagnapõhjalihastega- nad töötavad samuti tiimina 
üheskoos. Pilateses ja ka igapäevases elus on kasulik siiski ka eraldi vaagnapõhjalihastele 
harjutusi sooritada, need lihased nõrgenevad seoses vanusega. 

 Heas vormis vaagnapõhi toetab siseorganeid ja seedekulglat ning pakub naistele lisatuge 
raseduse ajal. 

 Abi uriinipidamatuse vältimisel või ravis 

 Aktiivne vaagnapõhja treenimine mõjutab ristluude asendit ning võib aidata vältida 
alaselja valusid. 

 Teaduslikult on tegelenud nende lihaste metoodikaga ( läänes tuntud nimetus – PC lihased ) 
dr Arnold Kegel ja  Gerhard Eggetsberger biokeemik, Viini Rakendusliku Bioküberneetika ja 
Tagasiside Uuringute Instituudi (Institut für angewandte Biokybernetik und Feedbackforschung) 
direktor. 
NB! Vaagnapõhjalihased on meie energeetilised lihased! 
Treenides vaagnapõhjalihaseid „pumbatakse üles” tohutul hulgal elujõudu, tõstes aju (teaduslikult 
mõõdetava) energeetilise potentsiaali 5 minutiga keskmiselt 6-kordseks. Selle tulemusel käivituvad aju  
kõrgemad piirkonnad. Mõõtmised näitasid, et see on meie organismi ainus tõeliselt „energeetiline” 
lihasgrupp, mille rakendamine on kogu esmase eneseväestamise põhialus. 

 
Oluline lihasgrupp vaagnavöötmes on ka meie suurim puusapainutaja- niude-nimmelihas (m. 
iliopsoas). Kui see lihas on nõrk, jäik ja lühenenud ( istuv asend, ühekülgne treening , pidev 
magamine painutatud puusadega ), tekitab see erinevaid seljavaevusi: vaagen kallutatakse 
valesse asendisse-tekib liigne seljanõgusus ehk lordoos, võivad esineda alaseljavalud. 
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Venitagem igapäevaselt puusapainutajaid! Näiteks dünaamilise venitusega: toetudes käega 
senale v. lauale jala hooliigutused suunaga taha. 
 
Siin veel täiendavalt süvalihaseid ning märgid nende alatalitlusest või pikenemisest: 
 

kõhu ristilihas (m. transversus abdominis) väljavõlvunud kõht 

suur tuharalihas (m. gluteus maximus) lõtv tuharapiirkond 

trapetslihase alumine osa  (m. trapezius inferius) ülestõstetud õlad 

eesmine saaglihas (m. serratus anterior) seljal väljavõlvunud abaluud (tiivad) 

süvad kaelapainutajad etteulatuv lõug 

 
Lisaks saad süvalihaste treeningut teha  tasakaalupadjal või võimemispallil 
 
Kuis siis veel süvalihaseid ellu äratada, neid aktiviseerida ja tugevdada?  
Otsi tasakaalutut pinda- ja seda otseses mõttes! Seistes, istudes, käies on meil töös vaid osad 
lihasgrupid. Kohe, kui toetuspind on ebakindel, näiteks tasakaalupadjal või võimlemispallil, 
haaratakse töösse tugevalt ka kõik süvalihased- nende abil me asendit hoiamegi. Tasakaalu 
hoida püüdes aktiveeritakse ka kõige väiksemad süvalihased. Lisaks sellele aktiveeritakse 
kohe ka tasakaaluretseptorid ja kui me neid ka pidevalt ärkvel hoiame, paraneb meie üldine 
tasakaal ning ennetame komistamisi ja kukkumisi.  
Kui me töötooli asendame kasvõi mõneks tunniks võimlemispalliga (fitball), siis: 

- stimuleerime ja tugevdame oma süvalihaseid 

- parandame tasakaalu 

- elavdame vereringet ja üldist ainevahetust, mille tulemusena jõuaks ajju vajalik hulk 
hapnikku ning seeläbi paraneb keskendumis- ja töövõim 

 

Süvalihaste treenijaid ja esmaseid harjutusi: 

 
võimlemispall (fitball) proovi pallil istudes tasakaalu hoida, selleks 

aktiveeri oma rühilihased (kõht sisse, tuhar 
kokku), tõsta ettevaatlikult jalatallad ning 
püüa edasi tasakaalu hoida 

tasakaalupadi võimlemiseks astu padjale kahe jalaga, proovi püsida, 
harjuta ka ühel jalal seismist 

tasakaalupadi töötoolil istumiseks aseta padi toolile ja sellel istudes aktiveerid 
süvalihaseid pidevalt 

bosu (õhuga täidetud poolik kummipall, mille 
mõlemat poolt – nii kumerat kui ka siledat – 
kasutatakse harjutuste tegemisel., on lühend 
väljendist both sides up (ingl k mõlemad 
pooled üleval) 

keera bosu lame pind üles ning astu 
ettevaatlikult sellele, esmalt toesta end, 
proovi püsida, harjuta ka ühel jalal seismist 
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   Üheskoos tervena!! 
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