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Вовед

Во лекувањето на МС физиотерапијата има значајно место. 
Може да ги подобри моторните функции, да ја спречи вкочане-
тоста на екстремитетите, да ги олесни болките и да ги мобилизира 
преостанатите способности. Затоа, при пречки во одењето, во 
одржувањето рамнотежа и при вкочанетост лекарот обично му 
советува на пациентот барем еднаш неделно да посетува физио-
терапевт. Раздвижувањето со помош на обучен физиотерапевт 
болните од МС би требало да го надополнуваат, секогаш кога е 
можно, со вежби дома, со секојдневно самораздвижување. 
Оваа домашна програма е особено значајна во случаи кога редов-
ната професионална физиотерапија не е можна. 

Секојдневното изведување на физиотерапевтските вежби 
доведува до подобрување на моторните функции и до олеснува-
ње на пречките, а има и значаен психолошки учинок: болниот 
може сам да направи нешто значајно за своето здравје, ја напушта 
пасивната улога, а неговата повторно здобиена доверба во сопст-
вените сили влијае на целокупното чувство. Многу од болните 
сакаат да постигнат висока цел – поголема самостојност и поголе-
ма подвижност – премногу брзо. Затоа, од големо значење е пре-
дупредувањето за можноста од преоптоварување. Како што 
спортистот постепено ја интензивира својата тренинг-програма 
така и болниот треба да научи правилно да ги оценува своите 
моментални способности. Ако се појават знаци на умор или болка, 
тоа е предупредување дека треба да се прекине програмата и да 
се смали напорот. Кој не може да издржи 10 до 15 минути вежба-
ње, можеби е во состојба да ги направи истите вежби со истиот 
учинок во неколку продолженија од по 5 минути. И времето за 
одмор спаѓа во програмата на вежбање!

Важна е, секако, и волјата да направиме колку што можеме за 
да ја подобриме својата состојба и да не попуштиме во тие 
настојувања. 

Оваа книшка треба да им стане верен и поттикнувачки прид-
ружник на болните од МС!

Стручно-советодавен одбор



Одговорот на ова прашање треба да го даде оваа книшка. Болните што се 
во состојба сами да вежбаат можат со нејзина помош самите да состават 
индивидуално приспособен самостоен тренинг. 

Зошто вежбаме?
Затоа што, во спротивно, спонтано се активираат само оние делови на 
телото што ја имаат зачувано способноста за функционирање. 
Ослабнатите мускули не соработуваат. Кај болните од МС е можно со 
помош на одмерен тренинг да се подобрат оштетените функции. 

Што вежбаме?
Вежбите се поделени на две групи:
- во однос на положбата (на пример, лежење на грб)
- во однос на намената (на пример, опуштање).

Ако преовладува спастичност (грчеви, вкочанети нозе):
потребно е претходно да се опуштат грчевите во соодветна положба што 
овозможува растегнување и опуштање. Ќе одбереме такви вежби што ја 
поттикнуваат хармоничната игра на мускулите (на пример, вежби за 
умешност и вежби за рамнотежа) и ќе ги изведуваме наизменично со 
вежбите за опуштање бидејќи на тој начин ги спречуваме грчевите.

Ако преовладуваат пречки во координацијата (треперење, ненамерни 
движења, пречки во рамнотежата):
ќе одбереме такви вежби, во седечка или во стоечка позиција, кои 
поттикнуваат умешност и рамнотежа; помеѓу нив ќе правиме кратки 
паузи, за да овозможиме опуштање во преоптоварените мускули на 
рамената и вратот.

Ќе изведуваме ритмични движења со умерено темпо, при што 
поединечните движења ги изведуваме полека и контролирано. 

Што и како да вежбаме дома?
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Како вежбаме?

Значаен составен дел од описот на секоја вежба се речениците што 
предупредуваат на главните грешки (на пример, притоа е важно да...).

Тие предупредувања служат за лична контрола и мора безусловно да 
се почитуваат, инаку вежбата може да биде штетна. 

Со цел приспособување на поединечните вежби кон моментално 
дадената телесна кондиција, се предлагаат и можности за 
олеснување, или за отежнување на вежбата. Не треба да се 
деморализираме или да се префорсираме. 

Ритмичките движења можеме подобро да ги изведуваме со музика.

Колку често вежбаме?

Кратки вежби од околу 10 минути, на пример, покрај мијалникот, на 
работ од креветот, покрај масата, најдобро неколку пати дневно.

Дополнително е потребно да се распоредат вежбите за опуштање во 
текот на целиот ден.

Значајно е доследно да се држиме до планот на тренингот одредено 
време, сепак да го приспособиме на моменталната состојба; кога 
имаме лош ден, мудро би било да ги изоставиме тешките вежби и 
наместо нив да ги повторуваме полесните – и тоа секогаш 
наизменично со вежбите за опуштање. 

Само умерените вежби имаат шанса за успех: и тука се покажува 
како успешна тактиката на мали чекори!

Внимание:

Само наизменичниот редослед на движење, опуштање, 
растегнување и одмор овозможува подобрување на подвижноста.
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Зошто?

Мирување со одмор помага за:
 - опуштање на грчевите во нозете
 - опуштање на преоптоварениот грб
 - изедначување на оптовареноста на различни групи мускули
 - постигнување свесно опуштање, така што да ја почувствуваме 

тежината на телото на подлогата.

Кога?

Во сите оние случаи кога на телото му е потребен одмор, потоа по 
активните вежби и по подолго седење или стоење. Советите важат и 
за положбите за време на спиење. Барем еднаш дневно направете 
пауза со одморање, долга барем 20 минути!

Како?

Кај секоја положба избираме 1-2 удобни пози во мирување: притоа 
положбата на рацете може да ја избереме индивидуално.
Опуштањето значи таква положба во која свесно ја чувствуваме 
тежината на телото на подлогата, без да ја притискаме.
За време на подолг одмор промена ќе ни донесат вежбите за 
опуштање и за умешност.
Ако останеме премногу долго во една поза на мирување, напнатоста 
во нозете може повторно да се зголеми. Затоа е потребно да се 
менуваат одделните пози на мирување. 
Како голема, цврста перница може да ни послужи и тапацирана 
коклица, кујнско столче или сандак, или една или две перници од 
гарнитурата за седење.

Кај сите положби на мирување и опуштање важно е:

позата да биде удобна
тежината на телото да е сосема опуштена
никаков остар раб да не го попречува крвотокот.

Положби на мирување и опуштање
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Основни упатства:
нозете нека бидат опуштени, но не испружени
табаните и стапалата не треба да допираат никаква површина
колената не треба да бидат стиснати, ниту свртени навнатре
грбот не треба да биде истегнат.

   �

Предлог 1
Колената лежат многу раздвоени на 
завиток, на не премногу мека перница 
или на превиткано ќебе.

Колената свртете ги кон надвор, петиците 
не ја притискаат подлогата.

Предлог 2
Двете потколеници се добро потпрени на 
голема, цврста перница. 

Колената се свртени кон надвор, петиците 
не ја притискаат подлогата.

Притоа е важно:

колената и стапалата да се свртени кон надвор
крсниот дел рамномерно да лежи на подлогата
грбот да не е истегнат
двете нозе да лежат опуштено.

Положба на мирување и опуштање

Лежиме на грб

Слика 1

Слика 2
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Предлог 3
Левото стапало е под десното 
колено, а левото колено е 
удобно потпрено на дебела, 
цврста перница. 

Притоа е важно:

десното колено да е свртено кон надвор
грбот да не е затегнат
положбата да е удобна за двете нозе.

Лежиме на стомак

Левото колено го повлекуваме 
кон себе, отстрана.
На голема, цврста перница се 
потпираат левото бедро, 
стомакот и градниот кош.

Десната рака удобно лежи на 
подлогата, зад телото.
Под главата и вратот може да 
ставиме плоската перница.

Притоа е важно:

положбата на главата и десната рака да е удобна
десното колено да е малку свиткано
просторот помеѓу стомакот и градниот кош од една и подлогата од 
друга страна да е добро пополнет со перницата.

Положба на мирување и опуштање

Лежиме на грб

Слика 3

Слика 4
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Основни упатства:
нозете се свиткани толку за да лежат опуштено и грбот да не е веќе 
затегнат
колената не треба да останат подолго време притиснати едно на друго
перницата под главата служи за да го исполни просторот помеѓу 
главата и подлогата (не треба да се лежи со рамото на перница).

Предлог 1
Перницата лежи помеѓу 
колената.
Горното стапало лежи на 
подлогата зад другото.

Притоа е важно:
зглобовите на колената и на колковите да се свиткани толку за нозете 
да бидат опуштени
дебелиот дел од перницата да е помеѓу колената.

Предлог 2
Долната нога ја привлекуваме 
кон себе.
Горната нога лежи на голема, 
цврста перница зад или пред 
долната нога. Потколеницата, 
стапалото и дел од бедрото се 
потпрени.

Притоа е важно:

коленото и бедрото да не се слизнат од перницата
долната нога да е благо свиткана
грбот да не е затегнат

Положба на мирување и опуштање

Лежиме странично

Слика 6

Слика 5
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Основни упатства:
никогаш не седиме слободно без потпирач на грбот
на столчето седиме со задникот повлечен што повеќе кон назад
исправениот грб треба да е добропотпрен, така што градниот кош да 
не биде свиткан
табаните рамно на подот; ако треба, да употребиме коклица
колената се раздвоени, по потреба и со помош на перница.

Бедрата се удобно положени, петиците се 
вертикално под колената. Мекиот дел на 
табаните не го притиска подот. 
Исправениот грб го користи целиот 
потпирач како површина за потпирање.

Ако потпирачот е речиси вертикален, 
можеме под крстот да ставиме мало 
перниче или две свиткани марамчиња. 
Плеќите треба да бидат потпрени малку 
зад крстот. 

Рамената не треба да ги влечеме кон 
ушите.

Притоа е важно:

стапалата да се на подот и со нивните меки делови да не го 
притискаме подот
главата и рамената да не висат напред
задникот да не лизга напред
задникот да биде рамномерно оптоварен.

Положба на мирување и опуштање

Седиме

Слика 7
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Основни упатства:
задникот е сосема назад
целиот грб е потпрен
потпирачот и седиштето треба да се тврдотапацирани
целиот грб е потпрен рамномерно
колената се раздвоени, по потреба со перница.

Седнуваме сосема назад, така што 
потпирачот да го осети не само грбот, туку 
и крстот.
Потпирачите за стапала ги местиме толку 
високо за бедрата да не лежат со целата 
тежина на површината на седиштето.

Предлози за наизменични вежби: 

дишиме длабоко
Се потпираме назад уште повеќе, го 
шириме градниот кош и го продолжуваме 
растојанието помеѓу градната коска и 
папокот; притоа не треба да го затегнуваме 
крстот. При издишувањето рамењата 
остануваат на потпирачот, а главата над 
него. 

го растоваруваме грбот
Едната рака виси зад потпирачот за грбот и 
така помага грбот да се растегне.

го растоваруваме задникот
Одвреме-навреме се подигаме со помош 
на потпирачот за раце за накратко да го 
растовариме задникот, како што е опишано 
во вежбата „Потпирка за рацете“, стр. 50. 

Притоа е важно:

што почесто да изведуваме мали промени на положбата

Положба на мирување и опуштање

Седиме во инвалидска количка

Слика 8
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Со која цел?
Положбите за растегнување помагаат:
- да ги опуштиме згрчените и скратените мускули, боковите, бедрата и 
грбот.
- да ја подобриме подвижноста.

 
Кога растегнуваме?

Положбите за растегнување служат како претходна подготовка за 
активни вежби, а може да ги изведуваме и како промена во текот на 
целиот ден или за опуштање по некој напор.

Како растегнуваме?

Положбата ја заземаме полека според предложениот редослед на 
движења. Помагаме со лесен и постојан притисок, при што чувству-
ваме силна напнатост, како на повеќе места одеднаш да нè влече 
нешто. Не треба да боли!
Во таквата положба остануваме кратко време, а потоа ја попуштаме 
напнатоста и се опуштаме. 
Повторно се обидуваме со растегнување, со лесен и постојан прити-
сок. Не е неопходно индивидуално одмерената положба да ја 
достигне онаа што е прикажана на сликата.

Внимание
Примена на сила и болка ја зголемуваат напнатоста на мускулите 
и со  тоа дејствуваат како сопирачка!
Ако поради растегнувањето се појават неволни движења или 
конвулзии, треба да се намали растегнувањето и да се заземе 
удобна поза на мирување.

Кај сите положби на растегнување е важно:

Растегнувањето да не го изведуваме со нагло притискање, брзо 
нишање или со попуштање.
Нозете да не се тврди.

Положба за растегнување
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Левата нога ја превиткуваме и стапалото го 
ставаме врз другото колено. Десната рака ја 
држи потколеницата. 

Потпирачот на столчето добро го потпира 
израмнетиот грб; целата лева рака виси зад 
потпирачот, со што помага за одржување на 
грбот во рамна положба. 

Во таа положба остануваме некое време и 
истовремено настојуваме да ја привлечеме 
левата потколеница што поблиску до телото. 

Притоа е важно:
задникот да е назад на столчето и да е рамномерно оптоварен. 
десното колено да не оди кон внатре
десното стапало да не се слизне и притисокот под петицата да не 
попушти.

Седиме како при читање
за растегнување на мускулите на колковите

Табаните стојат рамно на подот, колената и 
стапалата се одвоени на околу 30 cm. 
Петиците се вертикално под колената.
Израмнетиот грб е наведнат од крстот кон 
напред, а градниот кош потпрен на перница 
на работ на масата.
Поради растоварување рацете ја потпираат 
главата.

Притоа е важно:
задникот да е назад, потпрен на потпирачот
меките делови на стапалата да не го притискаат подот
крстот да е наведнат кон напред и градниот кош да не се собира.

Седиме како на забава
за растегнување на мускулите на колковите
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Седиме на столчето сосема назад, левата 
нога ја привлекуваме, а левото стапало го 
ставаме на столчето (фотелјата) покрај 
десното колено, така што потполно да лежи 
на подлогата. 
Двете половини на задникот се рамномерно 
оптоварени, десното стапало е вертикално 
под колената и рамно на подот. 
Левото колено е удобно потпрено настрана. 
Ако тоа не е можно, може да искористиме 
перница.

Притоа е важно:
десното колено да не притиска кон надвор и стапалото да не се слизне
во левото колено да немаме непријатно чувство.

Седиме на кројачки начин
за растегнување на внатрешните мускули на бедрата

Седиме на столчето сосема назад, ја 
привлекуваме најпрвин едната, а потоа и 
другата нога и ги ставаме стапалата на 
столчето. Двете половини на задникот се 
рамномерно оптоварени, грбот е прав и 
потполно потпрен. Со рацете полека ги 
раздвојуваме колената. Ако е можно, едното 
колено го потпираме настрана.
Одвреме-навреме ги фаќаме нозете и го 
повлекуваме крстот и исправениот грб кон 
напред, кратко се задржуваме така и потоа 
повторно се потпираме. 

Притоа е важно:
да не ни е непријатно во колената
крстот да е рамномерно оптоварен.

Седиме отстрана
за растегнување на внатрешните мускули на бедрата

Слика 12

Слика 11
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Пред себе поставуваме уште едно столче со 
не многу широк потпирач. Со лизгање се 
преместуваме напред на тоа столче, но не 
толку далеку за потпирачот да ни 
предизвика непријатен притисок на бедрата. 

Стапалата се вертикално под бедрата, 
задникот е рамномерно оптоварен, грбот е 
прав. Крстот останува паралелно со 
потпирачот. 

Зголемување на тежината на вежбата
Со рацете на потпирачот го повлекуваме 
исправениот грб кон напред, остануваме 
кратко во таа положба и повторно опуштаме. 

Притоа е важно:
стапалата да не се повеќе надвор отколку колената и да не се слизнат
петиците да бидат на подот.

Седиште за свиткување
за растегнување на мускулите на колковите и слабините

Табаните стојат рамно на подот; колената и 
стапалата се оддалечени околу 30 cm, 
петиците се вертикално под колената. 
Горниот дел на телото го наведнуваме 
напред и долу, рацете висат слободно 
помеѓу колената. 
Ако е потребно, колената благо ги 
рашируваме со помош на надлактиците. 

Притоа е важно:
стапалата да не се слизнат
рацете да не влечат кон долу
положбата да не е непријатна за грбот.

Седиме како при јавање
за растегнување на внатрешните мускули на бедрата

14
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Колената се раздвоени на приближно 3 cm, 
потколениците лежат рамно на подот (ако е 
тоа непријатно, под потколениците може да 
ставиме превиткан чаршаф).

Стомакот и градниот кош лежат на бедрата.
Лактите отстрана се потпираат на подлогата, 
а челото лежи на дланките. 

Ако положбата е неудобна, помеѓу стомакот 
и бедрата ставаме дебела перница, така што 
тежината на градниот кош може добро да 
лежи на неа. 

Притоа е важно:

прстите на нозете да не ја гребат и да не ја притискаат подлогата
краевите на стапалата да не слизнат навнатре
тежината на градниот кош да е сосема опуштена.

Зајче
за растегнување на мускулите на колковите и на слабините

Слика 15
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Колената ги привлекуваме на стомакот, 
така што задникот се подига во воздух. 

Рацете се вкрстени и цврсто ги држат 
нозете на стомакот. 

Со дланките може да се држиме или за 
подот или врз колената.

Лопатките и главата остануваат на 
подлогата. 

Притоа е важно:

грбот да остане прав, така што градната коска да не се приближува 
кон папокот
да не ја повлечеме во воздух и главата, за да не го свиткаме тилот.

Пакетче
за растегнување на мускулите на нозете и на грбот

Слика 16
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Која е целта?

Вежбите за опуштање на мускулите помагаат за:
- намалување на грчевите
- зајакнување на ослабнатите мускули
- раздвижување на зглобовите
- подобрување на крвотокот.

Кога ги опуштаме мускулите?

Опуштањето на мускулите е предуслов за сите вежби наменети за 
умешност, рамнотежа и сила.
Вежбите за опуштање на мускулите мора да ги комбинираме со сите 
други вежби и да ги изведуваме, исто така:
- пред започнување со некоја активност – за загревање
- по некаков напор
- при подолго седење.

Како ги опуштаме мускулите?  

Секое движење го изведуваме полека и притоа внимаваме тоа да тече 
лесно и речиси автоматски.
Нозете не смеат со цела тежина да бидат подигнати: стапалата се 
ставени на подлогата или, пак, бедрата висат слободно и слободно се 
движат.
За опуштање на мускулите, се тркаламе со нозете, или се луламе.
Ако текот на движењето застане, потребно е да се прекине вежбата, 
додека напнатоста во нозете не попушти.
Потоа повторно започнуваме, од почеток, со умерено темпо.
Движењето го изведуваме во ритамот на одење, приближно еднаш 
во секунда ваму и назад.

Кај сите вежби за опуштање важно е:
никогаш да не го форсираме движењето сосила
да не дојде до грчеви во нозете
тоа тркалање (лулање) да тече речиси автоматски.

Вежби за опуштање на мускулите 
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Стапалата ги поставуваме на перница, 
така што нозете да останат во таа  
положба без напор.
Колената и стапалата се раздвоени 
приближно 30 cm.

             Движење
Колената ги движиме истовремено, 
собирајќи ги и ширејќи ги најмногу до 30 
cm, приближно еднаш во секунда.

Мирно и рамномерно ги луламе колената 
лево-десно; притоа стапалата остануваат 
на подлогата, а колената не се допираат.

Притоа е важно:

стапалата да не се слизнат
крстот да мирува
да го задржиме притисокот на петиците на подот.

Лулање во колената
за опуштање на мускулите на колковите

18
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Двете нозе лежат на поголем, цврст 
завиток или на дебела перница.

Петиците се на подот и не го притискаат.
Колената и стапалата се малку раздвоени. 

             Движење
Двете колена ги ротираме истовремено и 
рамномерно кон надвор. Притоа целата 
нога опуштено се движи кон надвор и пак 
назад, ваму-таму.

Движењето се одвива без употреба на 
сила, ритмички и опуштено, приближно 
еднаш во секунда. 
Петиците и колената притоа не ја 
притискаат подлогата.

Свесно мораме да почувствуваме како 
секоја нога како валјак се движи кон 
надвор и како притоа колената и петиците 
од надворешната страна остануваат да 
лежат на подлогата. 

Притоа е важно:
петиците да останат лабаво на подлогата
колената и петиците да не притискаат
крстот да мирува во лежечка положба
движењето кон надвор да е нагласено
движењето постојано да трае.

Валјак
за опуштање на ножните мускули

Слика 18
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Слика 19

Табаните стојат на подот, колената и 
стапалата се раздвоени на приближно 30 
cm растојание.

              Движење
Двете колена истовремено и 
рамномерно ги раздвојуваме и ги 
составуваме, стапалата остануваат на 
подот. 

 Движењето се одвива без примена на 
сила, ритмично и опуштено, приближно 
еднаш во секунда.

Мораме да почувствуваме како двете 
колена истовремено се движат кон 
надвор и како табаните не го притискаат 
подот. 

Колената ги луламе како што тоа го прави 
жабата (патот што притоа го прејдуваат 
нека биде околу 20 cm), онолку долго 
додека движењето може да се изведе 
лесно и без напор. 

      �

Притоа е важно:
стапалата да не го притискаат подот
крстот да мирува во седечка положба
движењето кон надвор да е нагласено
движењата ритмички да ги повторуваме. 

Жаба
за опуштање на мускулите на колковите
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Нозете слободно висат, колената се малку 
раздвоени. Тежината на телото е 
рамномерно распоредена на двете 
половини на задникот. Бедрата се 
потпрени речиси до колена.

             Движење
Со двете потколеници истовремено 
мавтаме ваму-таму, во спротивна насока; 
се нагласува секое движење со петицата 
кон назад,  а потоа повторно опуштено 
замавнуваме со потколеницата кон 
напред. 

Движењата ги изведуваме во ритамот на 
одење, приближно еднаш во секунда. 
Стапалата слободно висат. 

Мораме да почувствуваме дека патот што 
го поминуваат петиците од вертикалната 
положба кон назад е еднаков како оној 
што го поминуваат од вертикалната 
положба кон напред. 

Лулањето се изведува речиси без 
употреба на сила, нозете „одат“ 
автоматски.

Притоа е важно:

движењето со петицата наназад да е нагласено
движењата на двете нозе да се еднакви
движењата да течат без застој
крстот притоа да не се помрднува
подобрата нога да се приспособува на послабата.

Лулање
за опуштање на вкочанетоста во нозете

Слика 20



Нозете слободно висат, колената се малку 
раздвоени. Тежината е рамномерно 
распоредена на двете половини од 
задникот. Бедрата се потпрени речиси до 
колената.

              Движење 
Двете потколеници заедно се движат од 
петиците кон надвор во ист правец, со 
почетно движење кон назад.

Движењето тече рамномерно, ритмично 
и опуштено, приближно еднаш во 
секунда. Стапалата висат слободно.

Мора да почувствуваме дека двете 
петици заедно се занишуваат назад, 
еднакво брзо и еднакво далеку, без 
употреба на сила.

Притоа е важно: 

движењето да не го форсираме сосила
движењето да тече ритмично и опуштено, речиси автоматски
првиот замав да го направиме нагласено кон назад
патот што го поминуваат петиците напред и назад да е еднакво долг
крстот притоа да не се движи. 

Ѕвоно 
за опуштање на вкочанетоста во нозете
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Умешноста значи способност за изведување фини и прецизни движења.

Зошто вежбаме? 

Вежбите за умешност ни помагаат:
- да ги зачуваме мускулите кои се зафатени со спазми
- да ја синхронизираме работата на мускулите
- да ги опуштиме нозете доколку се вкочанети.

Што вежбаме? 

Предложените вежби за умешност може да ги изведуваме во текот на 
целиот ден и каде било.
Кај долгото седење тие вежби ни помагаат ако се чувствуваме 
непријатно поради недостаток од движење и еднакво оптоварување.

Како вежбаме? 

Најпрвин, мораме полека да се навикнеме на движењата и притоа да 
употребиме што помалку сила.
Ако движењето и контактот со подлогата навистина ги чувствуваме, 
тоа значајно ни ги олеснува фините движења и ја поттикнува работата 
на послабите мускули.
Ритамот на движењата постепено го забрзуваме, сè додека не 
постигнеме точно, прецизно и брзо движење.
Во брзо темпо вежбаме најмногу 4-5 секунди, потоа правиме пауза и 
евентуално ја повторуваме вежбата.
Ако текот на движењата запне, мора да ја прекинеме вежбата и да ја 
замениме со вежба за опуштање.

За сите вежби за умешност важи дека се корисни само ако:

не ги изведуваме со примена на сила
ги изведуваме движењата точно и прецизно
го зголемуваме темпото само додека точно ги изведуваме 
движењата

Вежби за умешност 
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Стапалата се ставаат на подлогата, 
колената и стапалата се раздвоени за 
ширина на дланка.

             Движење 
Левата нога останува мирна (ако е тоа 
премногу заморно, ја ставаме на перница).

Притисокот на десниот табан го смалувамe 
така што стапалото малку се подига во 
воздух. Ја движиме петицата така што во 
кратки растојанија формираме 
испрекината линија настрана, и повторно 
назад. При формирањето испрекината 
линија, петицата сосема малку ја допира 
подлогата.

       Полесна вежба 
Десната петица ја оставаме да лизга – без 
притискање на подлогата, со кратки 
растојанија настрана од телото, а потоа 
исто така ја враќаме назад.

       Потешка вежба 
Во текот на вежбата ја повлекуваме левата 
нога на стомакот и ја држиме така без 
помош од рацете. Со петицата побрзо 
формираме испрекината линија.

Оваа вежба е корисна само ако: 
колената не паднат ни кон надвор ни кон внатре
левата нога не се слизне
грбот притоа не е затегнат.

Игра со петиците 
за подобрување на контролата на движење на нозете

Слика 22
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Почетната положба е како кај 
„слободното седење“ на стол, стр.  28.

               Движење 
Десната нога малку ја подигаме, со 
десната петица лесно тропаме по подот, 
а притоа мекиот дел од стапалото не го 
допира подот.

Како пчела што оди од цвет на цвет, со 
петицата движењето е лесно и без напор.

Левата нога останува на место, стапалото 
е на подот, коленото е вертикално над 
стапалото.

Тежината останува рамномерно 
распоредена по целиот задник.

        Полесна вежба 
Со грбот се потпираме на наслонот од 
столот. Додека формираме круг или црта, 
треба со целиот лев табан посилно да 
притискаме на подот.

        Потешка вежба 
Движењето го изведуваме побрзо и 
попрецизно, менувајќи рамномерен и 
нерамномерен ритам.

Оваа вежба е корисна само ако: 

левата петица не се подигне
петицата лесно го допира подот
крстот е во мирување.

25

Пчела 
за учење контролирани движења на нозете
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Десното стапало го ставаме на подот за 
должина на стапалото пред другата нога. 
Левото стапало мирува.

             Движење 
Притисокот на десната петица на подот го 
зголемуваме, меките делови на стапалото 
притоа стануваат лесни. Меките делови 
на стапалото ги подигаме високо нагоре, 
прстите се исправени; притисокот на 
петиците на подот е константен.
Го спуштаме стапалото.
Ритмички ги подигаме меките делови од 
стапалото нагоре и ги спуштаме на под, 
како да удираме такт. Меките делови (не 
прстите) удираат ритмички по подот, два 
пати во секунда.

       Полесна вежба
Земаме понизок стол, го поставуваме 
стапалото малку понапред, движењата ги 
изведуваме полека.

       Потешка вежба 
Стапалото го местиме под коленото, 
движењата ги изведуваме побрзо, 
рамномерниот ритам го сменуваме со 
нерамномерен.

Оваа вежба е корисна само ако: 

стапалата не слизнат
не притискаме со мекиот дел од стапалото при спуштање
левиот табан остане рамно на подот
движењата постојано го следат тактот. 

Удирање такт 
за подобрување на подвижноста на стапалата

Слика 25
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Почетната положба е како кај 
„слободното седење“ на стол, стр. 28.

             Движење 
Десната нога малку ја подигаме од подот 
и ја поставуваме 30 cm настрана, така што 
коленото и стапалото истовремено се 
поместуваат.
Десната нога (коленото и стапалото 
заедно) ја поместуваме назад до левата 
нога.
Левата нога останува на место, стапалото 
е рамно на подот, коленото е вертикално 
над стапалото.

       Полесна вежба 
Седиме потпрени на столот. Изведуваме 
само мали движења настрана и назад и 
притоа го зголемуваме притисокот на 
левиот табан на подот.

        Потешка вежба 
Изведуваме поголеми амплитуди и 
побрзи движења, без притоа да го 
намалиме оптоварувањето на десната 
површина од задникот.
„Мембраната на тапанот“ ја допираме 
само со петиците.

Оваа вежба е корисна само ако: 

го поставиме стапалото настрана истовремено со коленото
мекиот дел од десното стапало не притиска на подот
левото стапало останува слободно на подот
крстот мирува.

Удирање тапан 
за учење контролирани движења на нозете
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Да се има рамнотежа значи да можеме да се одржиме во некоја 
положба, а за тоа да не ни е потребен никаков потпирач, на пример, 
наслон или потпирка за рацете.
Исправено седење е едноставна и ефикасна вежба што може да ја 
изведуваме кога било и каде било.

Слободно седење 
за рамнотежа на трупот

Површина на седиштето: рамна и тврда.
Висина на седиштето: не поголема од 
растојанието помеѓу колената и подот. 
Седиме на предната половина од столот.

       Стапалата се на подот, стојат 
вертикално под колената; колената и 
стапалата се раздвоени околу 30 cm.
       Крсниот дел не е наведнат ни напред 
ни назад.
       Градниот кош е над колковите, 
брадата ја вовлекуваме наназад, вратот го 
истегнуваме кон назад.
       Рацете висат опуштено.

       Потешка вежба 
Рамената ги повлекуваме кон ушите и ги 
пуштаме да паднат, а притоа да не се 
свиткуваме.

Вежби за рамнотежа 
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Колената и стапалата се малку раздвоени, 
петиците се вертикално под колената, 
табаните на подот; грбот е исправен.
Стапот го држиме со широко одвоени 
раце.

             Движење 
Стапот го движиме хоризонтално кон 
напред, така што со грбот исправен се 
наведнуваме од крсниот дел кон напред.
Притоа се зголемува притисокот на 
табаните на подот, а притисокот на 
задникот на подлогата се намалува. 
Туркаме хоризонтално напред само толку 
колку што можеме за задникот да ни 
остане на подлогата.
Стапот го повлекуваме хоризонтално 
назад, така што исправениот грб заедно 
со крстот го движиме наназад, но само 
толку за нозете да не се подигнат од 
подот. Полека „весламе“ напред-назад, 
растојанието го поминуваме за 
приближно 6 секунди.

      Полесна вежба 
Помали амплитуди на движењата и 
умерено темпо.

      Потешка важба
Поголеми амплитуди на движењата и 
побрзо темпо.

Оваа вежба е корисна само ако:
и крстот истовремено се движи напред-назад
грбот остане исправен
стапалата не се слизнат
петиците останат на подот.

Веслање за зачувување рамнотежа 
при седење и за вежбање на мускулите на трупот

Слика 28

Слика 29



30

Колената се малку раздвоени, стапалата 
слободно висат.
Широко го фаќаме стапот.

             Движење 
Стапот го движиме хоризонтално 
надесно, колку можеме; притоа се 
зголемува притисокот на десната 
половина на задникот; оптоварувањето 
на левата нога се смалува. Левото бедро и 
левата половина на задникот малку се 
подигнуваат од подлогата.
Како противтежа, двете стапала одат 
налево. Стапот останува цело време во 
хоризонтална положба, а и линијата на 
очите е хоризонтална.
Стапот рамномерно го движиме колку 
што можеме полево и подесно, како да 
ткаеме, а растојанието го поминуваме за 
приближно 3 секунди.

       Полесна вежба 
Растојанието што го поминуваме е 
пократко.

       Потешка вежба 
Поминатото растојание треба да биде што 
подолго, сè додека левото бедро и левата 
половина од задникот не бидат во воздух, 
а притоа да не паднеме настрана.

Оваа вежба е корисна само ако:
стапот не се движи кон назад или десно надолу
колената не се стиснати заедно
колената не се испружат.

Стап за зајакнување на рамнотежата 
при седење и вежбање на мускулите на трупот
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Стапалата ги поставуваме назад, но 
петиците мора да останат на подот. 
Колената и стапалата се раздвоени околу 
20 cm.

             Движење
Исправениот грб заедно со крстот се 
наведнува напред, при што се зголемува 
притисокот на табаните на подот.

Грбот се наведнува напред само толку 
колку задникот да се подигне во воздух.
Неколку секунди стоиме слободно; 
рацете, по можност, нека висат 
слободно.

Во обратен правец полека го движиме 
крстот наназад и надолу, за да седнеме. 
Грбот останува наведнат напред сè 
додека задникот не ја допре подлогата.

       Полесна вежба 
Земаме повисок стол и евентуално се 
оттурнуваме со рацете.

       Потешка вежба
Избираме понизок стол и полека ја 
повторуваме вежбата повеќе пати.

Оваа вежба е корисна само ако:
главниот притисок е под петиците и ако не гребеме со прстите на 
нозете
колената останат раздвоени 
рацете и рамењата останат опуштени.

Шимпанзо 
за зајакнување на рамнотежата при станување
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Почетна положба како кај вежбата 
„Слободно стоење“, стр.33. Стапалата се 
20-30 cm оддалечени од некое стабилно 
парче мебел.

             Движење
Трупот и главата стојат исправено и 
истовремено се движат наназад, сè 
додека натколениците одназад не се 
потпрат убаво на мебелот. Рацете 
остануваат покрај телото. 
Не седнувајте!
Притоа се зголемува притисокот на 
петиците на подот, колената се малку 
свиткани, ножните прсти се растоварени. 
Назад: по можност, вертикално вратете се 
во стоечки став, така што рацете да не 
одат кон напред и да не се потпираат 
напред. 

       Полесна вежба
Стапалата се поставуваат нешто поблиску 
до мебелот. Се застанува покрај нешто 
повисоко, на пример, мијалник, во висина 
на задникот. 

       Потешка вежба
Вежбата се изведува во склоп на вежбата 
„Стоење на една нога“ (стр.37). 
Растоварената нога останува на подот, 
без да притиска на него. 

Оваа вежба е корисна само ако:
колената не одат ни нанапред, ни навнатре
крстот, градниот кош и главата останат еден над друг и грбот остане 
прав
колената притоа не се испружат

Исправено стоење
за подобра рамнотежа на стапалата
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Вежбата може да ја изведуваме боси или 
со обувки (чевли со добра потпирка за 
стапалата, со 2-4 cm висока потпетица и 
со мек гумен ѓон).

             Стапалата стојат раздвоени на 
растојание од две дланки, со целите 
табани рамномерно на подот.

Колената не се сосема испружени, малку 
се раздвоени, свртени кон напред и 
благосвиткани.

Рацете висат опуштено.

Некое време (на пример, 20 секунди или 
една минута) остануваме да стоиме и 
мирно дишиме. Треба да се држиме до 
времето што сами ќе си го одредиме низ 
подолг период на тренинг (види „Градење 
тренинг“ на стр. 42).

       Полесна вежба
Ако сме несигурни, се потпираме на два 
стола или на маса или на ѕид.

       Потешка вежба 
Подолго остануваме да стоиме и притоа 
гледаме наоколу.

Оваа вежба е корисна само ако:  

не попушти притисокот на петиците на подот
колената не се притискаат едно со друго.

Слободно стоење за зајакнување на рамнотежата
кога стоиме и како појдовна положба за вежбите во кои стоиме
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Почетна положба како кај „Слободно 
стоење“ на стр. 33, само стапалата се 
малку повеќе раздвоени.

Движење 
             Како да земаме алишта од корпата.
Лесно се свиткуваме во колената, 
задникот го истураме малку кон надвор, 
грбот е прав и наведнат кон напред.
Колената остануваат раздвоени, табаните 
се на подот, оптоварувањето на петиците 
останува непроменето.
Повторно се исправаме, како да сакаме да 
пружиме алишта. Внимаваме колената да 
не се свртат кон внатре или да не се 
притиснат едно со друго.
Го задржуваме притисокот на петиците.
Движењето полека го повторуваме околу 
5-6 пати.

Полесна вежба 
       Стоиме помеѓу две стола, не се 
наведнуваме ниско (како корпата да стои 
на столот) и не ги закачуваме алиштата 
високо.

       Потешка вежба 
Движењата треба да бидат што подолги, 
корпата за алишта стои на подот, 
евентуално отстрана.

Оваа вежба е корисна само ако: 

табаните цело време се подеднакво оптоварени
нозете слободно се свиткуваат и остануваат раздвоени
рамената не ги влечеме нагоре.

Простирање алишта
за учење рамнотежа кога стоиме на двете нозе
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Почетна положба како кај „Слободно 
стоење“ на стр. 33.

             Движење 
Истовремено со двете раце мавтаме 
напред-назад (патот на дланките треба да 
биде приближно 100 cm).

Притисокот на табаните на подот 
останува цело време рамномерно 
распореден.
Колената лесно се свиткуваат.

       Полесна вежба 
Поради сигурност, стоиме покрај маса 
или пред стол.

       Потешка вежба 
Испружените раце, колку што можеме 
побрзо, кратко и силно ги движиме 
напред-назад (патот на дланките е 
најмногу 20 cm), два пати во секунда. 
Лактите остануваат испружени.
Брзите движења со рацете ги изведуваме 
3-4 секунди, а потоа преминуваме на 
опуштено, лесно мавтање со рацете.

Оваа вежба е корисна само ако:
  

го задржиме притисокот на петиците на подот
колената не се движат ни кон назад ни кон внатре
не ги подигаме рамената.

Мавтање со крилја за вежбање рамнотежа 
на двете нозе и за опуштање во делот на рамената
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Почетна положба како кај „Слободно 
стоење“ на стр. 33.

             Движење 
Рацете се движат како кога одиме, 
рамномерно напред-назад, опуштено, со 
умерено темпо приближно еднаш во 
секунда.
Рацете поминуваат ист пат и напред и 
назад.
Колената се благоопуштени.
Притисокот на табаните на подот 
останува рамномерно распореден на 
двете стапала.

       Полесна вежба 
Поради сигурност, стоиме покрај маса; 
ако е потребно, со краевите од прстите 
лесно ја допираме масата.

       Потешка вежба 
Брзо темпо; испружените раце ги 
движиме брзо и силно, колку можеме 
побрзо. Притоа лесно се движи и крстот. 
Лактите остануваат испружени. Патот на 
дланките е долг најмногу 20 cm.
Брзите движења со рацете ги изведуваме 
3-4 секунди, а потоа преминуваме на 
опуштено, лесно мавтање со рацете.

Оваа вежба е корисна само ако:  

притисокот на табаните на подот останува рамномерно распореден
колената не се притискаат едно со друго и ако не се здрват.
не ги повлекуваме рамената нагоре.

Мажоретка за вежбање рамнотежа 
на двете нозе и за опуштање во делот на рамената
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Почетна положба како кај „Слободно 
стоење“ на стр. 33.

             Движење 
Го зголемуваме притисокот на десното 
стапало на подот; притоа грбот исправен 
стои вертикално над десната нога. Левата 
нога не е оптоварена. Левото стапало 
останува на подот, без да притиска на 
истиот.
Тежината останува на десната нога, 
десното колено не е сосема испружено, 
десниот табан притиска рамномерно на 
подот.
Рацете висат опуштено.
На едната нога стоиме одредено време и 
притоа свесно чувствуваме притисок на 
десното стапало, додека левото не 
притиска на подот.

       Полесна вежба 
Ако се чувствуваме несигурни во 
стоењето, стоиме пред мијалникот или 
пред ѕид и лесно се потпираме.

       Потешка вежба 
Остануваме да стоиме на една нога 
(другата нога ни е неоптоварена) и 
опуштено мавтаме со рацете напред-
назад, како кај вежбата „Мавтање со 
крилја“ на стр. 35.

Оваа вежба е корисна само ако:  
десното колено не оди ни кон назад ни кон внатре
грбот исправен стои вертикално над десната нога
го зачуваме притисокот на петиците на подот.

Стоење на една нога 
за вежбање рамнотежа на една нога
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Почетна положба како кај „Слободно 
стоење“ на стр. 33.

             Движење 
Притисокот на десното стапало на подот 
го зголемуваме, притоа грбот ни е 
исправен и поставен вертикално над 
десната нога. Тежината на левата нога со 
тоа ќе попушти.
Левото стапало го ставаме на првото 
скалило, но не притискаме на него, а 
потоа пак го враќаме назад.
Притисокот на десниот табан останува 
цело време ист (додека ја ставаме левата 
нога на првото скалило и назад).
Движењето на нозете го изведуваме 
ритмички, како кај парадниот чекор; 
притоа можеме силно да замавнуваме со 
десната рака, паралелно со левата нога.

       Полесна вежба 
Со левата рака се држиме за потпирач и го 
намалуваме темпото.

       Потешка вежба 
Стоиме без придржување на потпирач, а 
левото стапало го ставаме веднаш на 
второто скалило.

Оваа вежба е корисна само ако:

десното колено не се движи наназад
десниот табан остане на подот
левото стапало не го притиска тлото
грбот остане исправен над десната нога.

Параден чекор 
за увежбување контролирано движење во стоечки став
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Почетна положба како кај „Слободно 
стоење“ на стр. 33.

Го зголемуваме притисокот на десниот 
табан на подот, при што се намалува 
оптоварувањето на левото стапало.
Левото стапало го ставаме на столче и 
така стоиме. Штркот, кога е уморен, се 
одмора со подигната нога.
Оптоварувањето останува на десната 
нога, десното колено не е сосема 
испружено, со десниот табан рамномерно 
притискаме на подот.

             Движење 
Во таа положба мавтаме со рацете некое 
време (на пример, 30 секунди) опуштено, 
како кај „мажоретката“  на стр. 36,.

       Полесна вежба 
Со едната рака се држиме лесно за 
наслонот на столчето, додека со другата 
рака мавтаме.

       Потешка вежба 
Левата нога ја свиткуваме и ја држиме во 
воздух, како кај штркот.

Оваа вежба е корисна само ако: 

десното колено не се движи ни кон назад ни кон внатре
грбот исправен остане вертикално над десното стапало.

Штрк 
за вежбање рамнотежа на една нога
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Застанувате покрај ѕид, со стапалата 
речиси сосема споени и за должина на 
стапало оддалечени од ѕидот. Притисокот 
на табаните на подот е најсилен под 
петиците. Колената не се потполно 
испружени. Крстот е оддалечен од ѕидот, 
лопатките се потпрени на ѕидот, рацете 
висат опуштено, а главата не го допира 
ѕидот. 

             Движење
Крстот се поместува малку на десната 
страна: притоа се зголемува притисокот 
на десното стапало на подот, а се 
намалува оптоварувањето на левото 
стапало. 
Крстот наизменично се поместува 
надесно и налево, како при одење. 

       Полесна вежба
Со рацете испружени се оттурнувате од 
ѕидот. 

       Потешка вежба
Прекрстете ги рацете на гради. 
Оптоварената нога лесно ја подигате, како 
при одење. 

Оваа вежба е корисна само ако:

коленото на оптоварената нога, на која се стои, не е потполно 
испружено
јасно се почувствува притисокот на петицата на оптоварената нога
главата и градната коска останат вертикално една над друга и 
мируваат
крстот не е свиен

Одење покрај потпирка за подобра рамнотежа 
во стоечки став и за зачувување на еластичноста на колковите
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Која е целта на овие вежби? 

Предложените вежби за сила се корисни за вежбање одредена група 
мускули што се често ослабени кај мултиплата склероза.

Кога не ги правиме овие вежби? 

Ако имаме силни пречки во рамнотежата, ако имаме несакани 
движења и треперење, не треба да имаме во дневната програма на 
вежби никакви вежби за сила. Кај тие тешкотии подобро е да се 
вежбаат вежби за рамнотежа, умешност и за опуштање бидејќи со тоа 
ја подобруваме нарушената координација на движењата.

Кога не ги правиме вежбите? 

Кај силен спастицитет (грчење) на нозете мора да бидеме многу 
внимателни со вежбите за сила, особено ако за време на вежбите 
спастицитетот се зголеми.
Безусловно мора да се придржуваме до условите што се предвидени 
за изведување на секоја вежба за сила.
По правило, подобро е да ги избегнеме вообичаените гимнастички 
вежби за сила, како, на пример, дигањето тегови.

Кога ја јакнеме силата?

Вежбите за сила ги практикуваме најчесто двапати дневно без 
претерување, и тоа секогаш наизменично со вежбите за опуштање и 
за умешност.
Кога имаме лош ден, подобро е сосема да ги изоставиме вежбите за 
сила и да се обидеме да ги правиме оние вежби за одморање и за 
истегнување што поретко ги користиме.

Внимание 
Одделните вежби за сила ги практикуваме само кога се исполнети 
сите потребни услови.
Вежбите мора да ги прекинеме пред да почнеме да ги ангажираме 
последните резерви од снагата.
По краток одмор, телото би требало да биде повторно во сила.

Вежби за сила 
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Воведување
Вежбата ја изведуваме полека, само додека можеме да ги контроли-
раме движењата. Притоа мораме прецизно да ги почитуваме 
дадените упатства. 
Одмор, дишиме длабоко.

Промена на вежба 
Вежбата ја заменуваме со соодветна вежба (една од предложените 
вежби за опуштање и рамнотежа), по можност во иста положба.

На пример:

По вежбата  „Мост“ 
менуваме со вежбата  „Валјак“ или со  „Игра со петици“

По вежбата  „Лулка“ 
менуваме со вежбата  „Лулање во колената“ или со „Завиток“ (положба 
за истегнување)

По вежбата  „Двобој“
менуваме со вежбата  „Жаба“ или со вежбата  „Удирање такт“

Редослед на вежбите 
Тренинг за сила градиме низ блок вежби, така што избираме одредени 
вежби во иста положба со различна цел.
Одбраниот распоред го следиме некое време без промени. Напорот 
го зголемуваме дури тогаш кога за изведувањето повеќе не ни треба 
толку сила.
Да не прифаќаме преголем број вежби; подобро да одбереме 
помалку, а да вежбаме посовесно.

Сите вежби за сила се корисни само ако: 

не дојде до грчеви во нозете
ги менуваме со вежби за опуштање и за рамнотежа.

Градење тренинг
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Лежиме на десната страна, стапалата 
лежат рамно поставени напред исто 
колку и колената.

Грбот е исправен, со левата рака се 
потпираме пред стомакот на подот.

             Движење 
Левата нога ја подигаме така што 
коленото и стапалото се истовремено во 
воздух.

Некое време ја задржуваме левата нога 
во воздух. Ногата повторно ја враќаме во 
лежечка положба. Повторуваме.

Левата нога можеме еднаш да ја 
поставиме пред десната нога (на 
подлогата поблиску до стомакот), а еднаш 
зад десната нога.

       Полесна вежба 
Левата рака ја притиска подлогата и/или 
го подигаме само левото колено.

       Потешка вежба 
Двете колена истовремено ги подигаме 
од подлогата и/или двете стапала ги 
подигаме во воздух.

Оваа вежба е корисна само ако: 

грбот не се витка
левото колено не се испружи.

Врата во подот 
за зајакнување на страничните мускули на колкот

Слика 44

Слика 45



44

Стапалата ги ставаме на перница, 
колената и стапалата се раздвоени за 
ширина на дланка.

             Движење 
Двете колена истовремено полека ги 
поместуваме во десно, без притоа да се 
допираат, и тоа само толку колку грбот да 
не се подигне; потоа во лево.

Лактите може наизменично да притискаат 
на подлогата, грбот останува свиткан, а 
крстот цело време притиска на подлогата.

       Полесна вежба 
Рацете се испружени на подлогата покрај 
телото и може наизменично да се 
потпираат на подлогата.

       Потешка вежба 
Рацете ги пружаме кон таванот, дланките 
составени остануваат на исто место.

Колената ги повлекуваме високо кон 
стомакот и ги движиме малку надесно и 
малку налево, а притоа притисокот на 
крстот на подлогата да не попушта.

Оваа вежба е корисна само ако: 

крстот остане на подлогата, т.е. ако грбот не се подигне
стапалата не притискаат и не се лизгаат
грбот останува прав и главата лежи опуштено.

Лулка 
за зајакнување на стомачните и на бутните мускули

Слика 46

Слика 47
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Двете нозе лежат на тврда висока 
перница; потколениците се прекрстени, 
левата нога лежи преку десната. Колената 
се свртени кон надвор.
Од таа положба левата нога ја 
повлекуваме кон стомакот и за време на 
вежбата таа останува во удобна положба 
во воздух.

             Движење 
Левото колено го подигаме кон таванот; 
крстот притоа малку се подига.

Ногата останува неколку секунди во 
воздух, длабоко дишиме.
Крстот повторно го спуштаме. Левата нога 
останува во воздух, длабоко дишиме. 
Повторуваме.

       Полесна вежба 
Рацете се испружени на подлогата покрај 
телото и можат со притисок да помогнат 
при подигање.

       Потешка вежба 
Рацете ги подигаме кон таванот, дланките 
се составени. Десната потколеница ја 
ставаме на пониска перница.

Оваа вежба е корисна само ако: 
десната нога не се здрви и/или потколеницата не се подига
десното колено е навреме свртено кон надвор
крстот е рамномерно подигнат. 

Мост 
за зајакнување на мускулите на задникот и на нозете

Слика 48
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Почетна положба: нозете ги подигаме 
кон стомакот, стапалата се во воздух. 
Двете колена ги привлекуваме кон 
стомакот толку за да го притиснат крстот 
цврсто на подлогата.

             Движење 
Ги оставаме колената полека да се 
движат наназад, како ливчиња на цветот 
кога се отвораат, но само толку колку да 
можеме да го задржиме притисокот на 
крстот на подлогата: лотосот останува на 
најниската точка во водата.

Кратко време мируваме, дишиме 
длабоко, колената повторно ги 
повлекуваме на стомакот.

       Полесна вежба 
Лотосот се отвора само со едно цветно 
ливче (другата нога останува на 
стомакот).

       Потешка вежба 
Ливчињата од цветот се издолжуваат: 
стапалата полека се движат кон таванот, 
без притоа нозете сосема да се испружат.

Оваа вежба е корисна само ако: 

крстот за време на движењата едвај ја допира подлогата (најниската 
точка на лотосот е крстот)
тилот останува издолжен.

Лотос 
за јакнење на стомачните мускули

Слика 49

Слика 51

Слика 50
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Рацете се составени и испружени кон 
таванот.

Варијанта 1
Двете раце ги движиме пред себе како да 
држиме мешалка за коктел – кон главата 
и кон нозете, околу 10 cm вкупно.

Движењата ги изведуваме колку можеме 
побрзо, најдолго 4 секунди.
Притоа рамената не ги влечеме кон 
ушите, главата лежи на подлогата.

Варијанта 2
Испружените раце ги движиме брзо 
налево и надесно, околу 20 cm, како при 
полирање.

Движењата ги изведуваме колку можеме 
побрзо, најдолго 4 секунди вкупно.

Оваа вежба е корисна само ако: 

движењето е брзо и прецизно
лактите останат испружени
нозете не се испружат.

Мешалка за коктел 
за зајакнување на стомачните мускули

Слика 52

Слика 53
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Стапалата се на подот, колената малку 
раздвоени.

Стапот го држиме со широко раздвоени 
раце. Рацете се испружени напред.

Варијанта 1
Стапот го тресеме во висина на папокот, 
со кратки замавнувања горе-долу (околу 
10 cm).

Тресеме колку можеме побрзо, вкупно 
околу 4 секунди.

Варијанта 2
Во висина на папокот го тресеме стапот 
силно и брзо налево и надесно (околу 10 
cm).

Тресеме колку можеме побрзо, вкупно 
околу 4 секунди.
Крстот и нозете може да се поместуваат.

Оваа вежба е корисна само ако: 

лактите останат испружени
движењето е брзо и прецизно
рамената не се движат нагоре
стапалата не слизнуваат.

Тресење метла 
за јакнење на мускулите на трупот

Слика 54

Слика 55
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Со двете раце се држиме за мијалникот.

Грбот е исправен, колената и стапалата се 
раздвоени околу 30 cm, табаните се на 
подот.

             Движење 

Варијанта 1
Мијалникот силно го притискаме надолу, 
но притоа не треба да го виткаме грбот, 
ниту да се наведнуваме напред.

Го намалуваме притисокот и 
повторуваме.

Варијанта 2 
Левата рака го влече силно мијалникот 
кон себе, а истовремено со десната рака 
силно притискаме во спротивна насока.

Ритмично ги менуваме улогите на рацете, 
во вкупно времетраење од 3-4 секунди.

Оваа вежба е корисна само ако: 

грбот остане исправен
колената не се притискаат едно со друго
стапалата не слизнуваат
рамената не се подигаат нагоре.

Двобој 
за зајакнување на мускулите на трупот и на рацете

Слика 56
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Почетна положба како кај  „Слободно 
седење“ на стр. 28.

Двете дланки се стиснати и поставени 
покрај телото (евентуално на здиплен 
чаршаф); палците се свртени кон напред, 
а лактите наназад (може да се потпираме 
и на дланките).

             Движење 

Со стиснати дланки силно притискаме на 
подлогата, без притоа да ги повлечеме 
рамената кон ушите или да ги испружиме 
лактите.

Се намалува притисокот на задникот на 
подлогата. Вратот се издолжува, а главата 
оди малку нагоре.

За момент остануваме во таа положба, 
мирно дишиме. Го намалуваме 
притисокот на дланките, а притоа не 
дозволуваме да ни се свитка градниот 
кош.

Оваа вежба е корисна само ако: 

не се зголеми притисокот на табаните на подот
не ги испружиме нозете
рамената не се подигаат нагоре
со главата не буткаме напред.

Потпирка за рацете за опуштање на вратните мускули 
и за јакнење на рамената и на надлактиците

Слика 57

Слика 58
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