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Paunang Pagsasanay para sa Ehersisyo ng 

Likod sa Klase 
Ang nilalaman ng artikulong ito ay ang isinalin na bersyon, at ang bersyon sa wikang Tsino ang siyang 
masusunod. 

Gabay 
 

Panimula 

Ang sakit sa likod ay isang pangkaraniwang kondisyon. Kung hindi maayos na ginagamot, ito ay 
may pagkakataon na kumalat na maging talamak na sakit. At sa gayon, ang bawat isa ay may 
pananagutan na protektahan nang maayos ang kanyang sariling likuran. Ang paggamot na 
ehersisyo ay isa sa mga epektibong paraan upang gamutin ang sakit sa likod, na sumasaklaw sa: 
multifidus, sacrum, perineum, transverse kalamnan ng tiyan, pubic symphysis 
 
I. Mga Ehersisyo ng Pag-uunat at Kakayahang umangkop sa Lumbar 
Ang wastong pag-uunat na ehersisyo at ehersisyo ng lumbar flexibility ay maaaring 
makapagpahinga ng mga kalamnan at sakit ng kasukasuan, pati na rin ang pagpabuti sa saklaw 
ng paggalaw ng mga kasukasuan. 
 
II. Pagsasanay ng Lakas 
Ang wastong pagsasanay sa timbang ay maaaring magdala ng maraming mga benepisyo sa 
katawan, kabilang ang pagpapalakas ng lakas ng kalamnan, pagpapahusay ng tibay ng kalamnan, 
pagtaas ng masa ng kalamnan, at pagpapabuti ng density ng mineral sa buto. 
 
III. Ehersisyo sa Katatagan ng Lumbar 
Ang naaangkop na malalim na pagsasanay sa pag-urong ng kalamnan ng lumbar ay maaaring 
mapahusay ang katatagan ng mga kasukasuan ng lumbar at mapawi ang sakit. 
 
IV. Pagsasanay sa Fitball  
Ang Fitball, na kilala rin bilang Swiss ball, ay ginamit ng Swiss physiotherapist mula pa noong 
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1965 upang matulungan ang mga pasyente na mapabuti ang kanilang balanse, mabawasan ang 
sakit sa likod at dagdagan ang kanilang mga pisikal na reflexes. Ang mga physiotherapist ay 
nagdagdag ng fitball sa paggamot ng mga pasyente na may sakit sa likod. 
Nagsusulong ang Fitball ng "dynamic na pag-upo", iyon ay, kapag nakaupo sa isang fitball, ang 
katawan ay hindi nakakarelaks habang ang mga kalamnan sa likuran, binti at tuhod, at iba pa ay 
patuloy na makinis na ayusin upang ang katawan ay maaaring mapanatili ang balanse upang 
umupo sa bola. Ang mga menoryang pag-aayos na ito ay nakakatulong na mapabilis ang 
sirkulasyon ng dugo sa mga disc sa gulugod at palakasin ang mga kalamnan sa likod. Ang 
pakiramdam ng pag-rebound kapag nakaupo sa isang fitball ay nakakatulong na mapabuti ang 
lakas ng kalamnan at pag-upo ng pustora. 
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Paunang Ehersisyo 

Leeg 
1. Dahan-dahang igalaw ang 

iyong ulo sa kanan 
hanggang sa 
makaramdam ka ng isang 
bahagyang paghila sa 
kaliwang bahagi ng leeg, 
hawakan ng 10 segundo. 

2. Pagkatapos ay dahan-
dahang igalaw ang iyong 
ulo sa kaliwa hanggang sa 
makaramdam ka ng isang 
bahagyang paghila sa 
kanang bahagi ng leeg, 
hawakan ng 10 segundo. 

3. Dahan-dahang ibababa 
ang iyong ulo hanggang 
sa makaramdam ka ng 
isang bahagyang paghila 
sa likod ng leeg, hawakan 
ng 10 segundo. 

 

 

Mga Balikat at itaas na likod 
1. Ituwid ang kanang 

kanang braso at ilagay ito 
nang pahalang sa harap 
ng iyong dibdib, hawakan 
nang mahigpit ang iyong 
kaliwang bisig laban sa 
iyong kanang siko, at 
ilapat ang presyon 
patungo sa iyong dibdib 
hanggang sa ang iyong 
kanang balikat ay 
makaramdam ng 
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bahagayang paghila, 
hawakan ng 10 segundo. 

2. Pagkatapos ay iunat ang 
iyong kaliwang braso. 

3. Ilagay ang parehong mga 
kamay sa iyong mga 
balikat, dahan-dahang 
ibalik ang mga ito nang 
10 beses at pagkatapos 
ay paatras ng 10 beses. 
Subukang paikutin ang 
iyong mga kasukasuan ng 
balikat sa isang mas 
malaking lawak. 
 

Posterior na braso (triceps) 
1. Itaas ang iyong kanang 

braso at ilagay ito sa 
likuran ng leeg malapit sa 
iyong kanang paypay, 
hilahin ang iyong kanang 
siko sa kaliwa gamit ang 
iyong kaliwang kamay 
hanggang sa ang iyong 
kanang braso ay 
nakakaramdam ng isang 
bahagyang paghila, 
hawakan ng 10 segundo. 
Pagkatapos ay iunat ang 
iyong kaliwang braso. 

2. Ulitin ang pag-uunat ng 3 
beses. 

3. Tandaan na ang iyong 
leeg ay hindi dapat 
nakasandal nang labis. 
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Dibdib at braso 
1. Ang mga kamay ay 

nakipag-ugnay sa mga 
palad na nakaharap sa 
labas sa ibabang likod, 
iangat ang parehong mga 
braso hanggang sa ang 
iyong dibdib at mga 
braso ay nakakaramdam 
ng isang bahagyang 
paghila, hawakan ng 10 
segundo. 

2. Ulitin ang pag-uunat ng 3 
beses. 

 

 

Itaas na Likod 
1. Ang mga kamay ay 

nakipag-ugnay sa mga 
palad na nakaharap, 
itulak ang parehong mga 
braso hanggang sa ang 
iyong itaas na likod ay 
nakakaramdam ng isang 
bahagyang paghila, 
hawakan ng 10 segundo. 

2. Ulitin ang pag-uunat ng 3 
beses. 

 

 

Itaas na likod at braso 
1. Umupo sa isang upuan, 

patayo ang katawan, 
mag-ugnay ang mga 
kamay sa mga palad na 
nakaharap sa itaas, iunat 
ang parehong mga braso 
hanggang sa ang iyong 
itaas na likod at braso ay 
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nakakaramdam ng isang 
bahagyang paghila, 
hawakan ng 10 segundo. 

2. Ulitin ang pag-uunat ng 3 
beses. 

 
Mga Forearms 
1. SItuwid ang iyong 

kaliwang braso gamit ang 
iyong mga daliri na 
tumuturo pataas, ilapat 
ang presyon patungo sa 
iyong katawan gamit ang 
kanang kanang palad sa 
iyong kaliwang palad 
hanggang sa 
makaramdam ng 
kaunting paghila ang 
iyong bisig, hawakan ng 
10 segundo. 

2. Ituwid ang iyong 
kaliwang braso gamit ang 
iyong mga daliri na 
tumuturo pababa, ilapat 
ang presyon patungo sa 
iyong katawan gamit ang 
kanang kanang palad sa 
likod ng iyong kaliwang 
palad hanggang sa 
naramdaman ng iyong 
sandata ang isang 
bahagyang paghila, 
hawakan ng 10 segundo. 

3. Ulitin ang pag-uunat ng 3 
beses. 

4. Tandaan: Huwag mag-
apply ng presyon nang 
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may lakas fingertips. 
 
Mga gilid ng baywang  
1. Tumayo nang bahagyang 

may kalayuan ang iyong 
mga paa, itaas ang iyong 
kanang braso, itabi ang 
iyong kaliwang braso 
malapit sayo, igalaw ang 
iyong katawan nang 
marahan sa kaliwa 
hanggang sa gilid ng 
iyong kanang binti ay 
nakakaramdam ng isang 
bahagyang paghila, 
hawakan ng 10 segundo. 

2. Pgkatapos ay i-unat ang 
iyong kaliwang bahagi. 

3. Ulitin ang pag-uunat ng 3 
beses. 

 

 

Ibabang likod 
1. Umupo sa isang upuan, 

hawakan ang iyong mga 
hita ng magkabilang 
braso at sumandal 
hanggang sa 
makaramdam ka ng isang 
bahagyang paghila sa 
iyong ibabang likod, 
hawakan ng 10 segundo. 

2. Ulitin ang pag-uunat sa 
itaas ng 3 beses. 
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Pag-ikot 
1. Umupo sa isang upuan, 

hawakan ang gilid ng 
isang upuan gamit ang 
iyong kanang braso 
upang ayusin ang iyong 
sarili, pagkatapos ay 
umikot nang marahan sa 
kanan hanggang sa 
makaramdam ka ng isang 
bahagyang paghila sa 
kaliwang bahagi ng iyong 
baywang, hawakan ng 10 
segundo. 

2. Pagkatapos ay iunat ang 
kanang bahagi ng iyong 
baywang. 

3. Ulitin ang pag-uunat sa 
itaas ng 3 beses. 

 

 

Mga Posterior na hita 
1. Umupo sa isang upuan, 

ituwid ang iyong 
kaliwang binti, mga daliri 
ng paa na tumuturo 
pataas, isandal ang iyong 
katawan patungo sa 
iyong kaliwang daliri 
hanggang sa 
makaramdam ka ng isang 
bahagyang paghila sa 
likod ng iyong hita, 
hawakan ng 10 segundo. 

2. Pagkatapos ay iunat ang 
kanang hita. 

3. Ulitin ang pag-uunat sa 
itaas ng 3 beses. 
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Mga Anterior na hita 
1. Tumayo sa likod ng isang 

upuan, hawakan ang 
likod ng upuan gamit ang 
iyong kanang kamay, 
itataas ang iyong kanang 
paa mula sa likod 
hanggang sa iyong 
balakang gamit ang iyong 
kaliwang kamay 
hanggang sa 
makaramdam ka ng isang 
bahagyang paghila sa 
harap ng iyong kanang 
hita, hawakan ng 10 
segundo. 

2. Pagkatapos ay iunat ang 
iyong kaliwang hita. 

3. Ulitin ang pag-uunat sa 
itaas ng 3 beses. 

 

Panloob na mga Hita 
1. Hawakan ang likod ng 

isang upuan ng parehong 
mga kamay, ikalat ang 
iyong mga binti sa 
pamamagitan ng lapad ng 
dalawang balikat, dahan-
dahang lumipat sa kaliwa 
at ibaluktot ang iyong 
kaliwang tuhod hanggang 
sa makaramdam ka ng 
isang bahagyang paghila 
sa loob ng iyong kanang 
hita, hawakan ng 10 
segundo. 

2. Pagkatapos ay iunat ang 
iyong kaliwang hita. 
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3. Ulitin ang pag-uunat sa 
itaas ng 3 beses. 

Balakang 
1. Umupo sa isang upuan, 

hawakan at itinaas ang 
iyong kanang hita gamit 
ang parehong mga 
kamay, dahan-dahang 
hilahin ito patungo sa 
iyong dibdib hanggang sa 
ang iyong balakang ay 
nakakaramdam ng isang 
bahagyang paghila, 
hawakan ng 10 segundo. 

2. Pagkatapos ay iunat ang 
iyong kaliwang balakang. 

3. Ulitin ang pag-uunat sa 
itaas ng 3 beses. 

 

Mga Guya 
1. Hawakan ang likod ng 

isang upuan na may 
parehong mga kamay, 
gumawa ng isang lungga 
sa may parehong tuhod, 
i-hakbang ang iyong 
kaliwang paa pasulong at 
i-yuko ang iyong tuhod, i-
hakbang at ituwid ang 
iyong kanang paa 
pabalik, ang mga daliri ng 
paa ng parehong paa ay 
pasulong at ang paa ay sa 
lupa hanggang sa iyong 
maramdaman ng kanang 
guya ang isang 
bahagyang paghila, 
hawakan ng 10 segundo. 
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2. Pagkatapos ay iunat ang 
iyong kaliwang guya. 

3. Ulitin ang pag-uunat sa 
itaas ng 3 beses. 

 
Ehersisyo ng Pag-unat ng 
Lumbar 
Lumuhod sa isang malambot 
na banig, iharap sa lupa at 
iunat ang iyong mga tisyu ng 
lumbar pasulong, hawakan 
nang 10 segundo, ulitin nang 
5 beses. 

 

Ehersisyo para sa 
Kakayahang umangkop sa 
Lumbar 
Lumuhod sa lahat ng apat na 
malambot na banig,itaas ang 
iyong baywang 
pataas,pagkatapos ay isiksik 
patungo sa lupa, ulitin nang 
10 beses. 
Humiga sa iyong likod, 
ibaluktot ang iyong mga binti, 
mag-swing sa kaliwa at kanan, 
ulitin nang 10 beses. 
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Ehersisyo ng Lakas ng Kalamnan 

Lumuhod sa lahat ng apat 
sa malambot na banig, 
ituwid ang iyong kanang 
braso pasulong, hawakan 
nang 5 segundo at 
mamahinga, ulitin nang 10 
beses, pagkatapos ay ulitin 
ang paggalaw sa itaas sa 
loob ng 10 beses sa iyong 
kaliwang braso. 

 

Lumuhod sa lahat ng apat 
na malambot na banig, 
ituwid ang iyong kaliwang 
paa pabalik, hawakan ng 5 
segundo at mamahinga, 
ulitin nang 10 beses, 
pagkatapos ay ituwid ang 
iyong kanang paa pabalik at 
ulitin ang kilusan sa itaas 
sa loob ng 10 beses. 
 

 

Humiga sa iyong likod, i-
yuko ang iyong mga binti, 
bahagyang idikit ang iyong 
tiyan, malumanay na 
humawak ng isang 
malambot na bola gamit 
ang iyong mga tuhod, 
pagkatapos ay itaas ang 
iyong balakang, hawakan 
ng 5 segundo, at ulitin nang 
10 beses. 
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Lumuhod sa lahat ng apat, 
itaas ang isang maliit na 
kampanilya gamit ang 
iyong kanang kamay sa 
kanang palabas, i-ikot ang 
iyong katawan sa kanan. 
Humawak ng 5 segundo, at 
ulitin nang 10 beses. 
Pagkatapos ay baguhin 
upang maiangat ang maliit 
na kampanilya gamit ang 
iyong kaliwang kamay sa 
kaliwa palabas, at ulitin 
nang 10 beses. 
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Ehersisyo sa Katatagan ng Lumbar 

Nakatayo, bahagyang idikit ang iyong tiyan, 
iangat ang iyong kaliwang paa paitaas nang 
mga 30 degree, hawakan ng 5 segundo, at 
ulitin nang 10 beses. Pagkatapos ay iangat ang 
iyong kanang binti at ulitin nang 10 beses. 

 
Nakatayo, bahagyang idikit ang iyong tiyan, 
inunat ang iyong kaliwang paa pabalik nang 
mga 10 degree, hawakan ng 5 segundo, at 
ulitin nang 10 beses. Pagkatapos ay ulitin ang 
paggalaw sa itaas nang 10 beses sa iyong 
kanang binti. 

 
Nakatayo, bahagyang idikit ang iyong tiyan, 
iunat ang iyong kanang binti nang palabas ng 
mga 30 degree, hawakan ng 5 segundo, at 
ulitin nang 10 beses. Pagkatapos ay ulitin ang 
paggalawn sa itaas nang 10 beses sa iyong 
kaliwang paa. 

 

Nakatayo, bahagyang idikit ang iyong tiyan, 
itaas ang parehong mga braso, iunat ang iyong 
kanang binti nang palabas ng mga 30 degree, 
hawakan ng 5 segundo, at ulitin nang 10 
beses. Pagkatapos ay ulitin ang paggalaw sa 
itaas gamit ang iyong kaliwang paa. 
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Nakatayo, bahagyang idikit ang iyong tiyan, 
itaas ang parehong mga braso, itaas ang iyong 
kaliwang paa pasulong nang mga 30 degree, 
hawakan ng 5 segundo, at ulitin nang 10 
beses. Pagkatapos ay ulitin ang paggalaw sa 
itaas gamit ang iyong kanang binti. 

 
Nakatayo, bahagyang idikit ang iyong tiyan, 
itaas ang parehong mga braso, itaas ang iyong 
kaliwang paa pabalik nang mga 10 degree, 
hawakan ng 5 segundo, at ulitin nang 10 
beses. Pagkatapos ay ulitin ang paggalaw sa 
itaas gamit ang iyong kanang binti. 
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Ehersisyo ng Fitball 

Umupo sa isang fitball, 
bahagyang idikit ang iyong 
tiyan, itaas ang parehong 
mga braso, ilipat ang iyong 
sentro ng gravity pasulong 
at paitaas, pagkatapos ay 
dahan-dahang maupo sa 
bola, ulitin nang 10 beses re 
of gravity forward and 
upward, then slowly sit 
back on the ball, repeat for 
10 times. 

 

Lumuhod sa isang 
malambot na 
banig,pindutin ng 
malumanay ang iyong mga 
kamay sa isang fitball, 
bahagyang idikit ang iyong 
tiyan, itulak ang bola 
pasulong sa parehong mga 
kamay. Bigyang-pansin ang 
pagpapanatili ng kurbada 
ng iyong baywang at 
mapanatili ang bahagyang 
pagkontrata ng iyong tiyan, 
ulitin nang 10 beses. 

 

Humiga sa iyong dibdib sa 
isang fitball, ilagay ang 
parehong mga kamay sa 
isang malambot na banig 
para sa suporta, ibaluktot 
muna ang iyong kaliwang 
paa pagkatapos ay ituwid 
ito pabalik, hawakan ng 5 
segundo at ulitin nang 10 
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beses. Pagkatapos ay ulitin 
nang 10 beses sa iyong 
kanang paa. 
Humiga sa iyong likod sa 
isang fitball, ilagay ang iyong 
mga kamay sa isang 
malambot na banig para sa 
suporta, ituwid ang iyong 
kaliwang paa pagkatapos ay 
iangat ito pabalik sa 
pahalang, hawakan ng 5 
segundo at ulitin nang 10 
beses. Pagkatapos ay ulitin 
nang 10 beses sa iyong 
kanang paa. 

 

Humiga sa iyong dibdib sa 
isang fitball, panatilihing 
hiwalay ang iyong mga binti, 
panatilihin ang balanse, 
bahagyang idikit ang iyong 
tiyan, ituwid ang iyong 
kanang braso at itinaas ito 
nang matagal, hawakan ng 5 
segundo at ulitin nang 10 
beses. Pagkatapos ay ulitin 
ang ehersisyo sa itaas nang 
10 beses sa iyong kaliwang 
braso. 

 

Humiga sa iyong dibdib sa 
isang fitball, panatilihin ang 
iyong mga binti nang 
bahagya, panatilihin ang 
balanse, bahagyang idikit 
ang iyong tiyan, ituwid ang 
iyong kanang braso ng 
isang maliit na kamanilya 
sa iyong kanang kamay at 
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itataas ito sa gilid, hawakan 
ng 5 segundo at ulitin nang 
10 beses. Pagkatapos ay 
ulitin ang ehersisyo sa itaas 
nang 10 beses sa iyong 
kaliwang braso. 
Humiga sa iyong likod, 
ilagay ang iyong mga binti 
sa fitball, mga kamay sa 
iyong ulo, idikit ang iyong 
tiyan at igulong ang iyong 
katawan, pagkatapos ay 
magpahinga at paulit-ulit 
nang 10 beses.. 
 

 
Humiga sa iyong likod, 
ilagay ang iyong mga binti 
sa isang fitball gamit ang 
iyong mga braso sa tabi mo, 
bahagyang idikit ang iyong 
tiyan, itaas ang iyong 
balakang, hawakan ng 5 
segundo at ulitin nang 10 
beses. 
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Humiga sa iyong likuran 
gamit ang iyong mga braso 
sa tabi mo, ilagay ang iyong 
kanang paa sa isang fitball 
at ang iyong kaliwang paa 
sa hangin, ibaluktot ang 
iyong balakang at tuhod 90 
degrees, bahagyang 
kinontrata ang iyong tiyan, 
itaas ang iyong balakang, 
hawakan ng 5 segundo at 
ulitin para sa 10 beses. 
Pagkatapos ay ulitin ang 
ehersisyo sa itaas nang 10 
beses sa iyong kaliwang 
paa. 

 

Humiga sa iyong likuran 
gamit ang isang binti na 
nakalagay sa isang fitball, 
magdagdag ng isang 
nababanat na banda sa 
kabilang binti, ituwid ang 
binti at iunat ang nababanat 
na banda sa loob ng 5 
segundo at ulitin nang 10 
beses. Pagkatapos ay ulitin 
ang kilusan sa itaas nang 10 
beses sa iyong kaliwang paa. 

 

Umupo sa isang fitball, 
bahagyang kinontrata ang 
iyong tiyan, iunat ang iyong 
kaliwang itaas na paa 
pasulong at ang iyong 
kanang bahagi paatras. 
Pagkatapos ay mag-swing 
kaliwa at kanang halili. Ulitin 
ang paggalaw ng 10 beses.  
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Umupo sa fitball, 
bahagyang idikit ang iyong 
tiyan, hawakan ang isang 
nababanat na goma sa may 
parehong mga kamay at 
ituwid ang iyong mga braso 
paitaas, at pagkatapos ay 
iunat ang nababanat na 
goma papunta sa maaabot 
ang posisyon ng dibdib, 
hawakan ng 5 segundo at 
ulitin nang 10 beses. 

 

Umupo sa isang fitball, 
bahagyang idikit ang iyong 
tiyan, hawakan ang isang 
nababanat na goma na may 
parehong mga kamay at 
ituwid ang iyong mga braso 
paitaas, panatilihin pa rin 
ang iyong kanang kamay, 
palawakin ang nababanat 
na goma nang palabas 
gamit ang iyong kaliwang 
braso, hawakan ng 5 
segundo, pagkatapos ay 
panatilihin pa rin ang iyong 
kaliwang braso , at alisin 
ang nababanat na goma 
gamit ang iyong kanang 
braso, hawakan ng 5 
segundo, at ulitin nang 10 
beses. 
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Umupo sa isang fitball, 
bahagyang kinontrata ang 
iyong tiyan, ayusin ang 
isang nababanat na goma 
sa lupa gamit ang iyong 
kaliwang paa, iunat ang 
nababanat na goma gamit 
ang iyong kanang kamay 
pataas at palabas, hawakan 
ng 5 segundo at ulitin nang 
10 beses. Uliting ayusin ang 
nababanat na goma gamit 
ang iyong kanang paa, iunat 
ito gamit ang iyong 
kaliwang kamay pataas at 
palabas, hawakan ng 5 
segundo at ulitin nang 10 
beses. 

 

Two participants sit on 
fitballs at the same time, 
slightly contract their 
abdomens, hold elastic 
bands with both hands, 
straighten their elbows 
backward at the same time 
to stretch the elastic bands, 
hold for 5 seconds and 
repeat 10 times. 

 

Dalawang mga kalahok ang 
nakaupo sa mga fitballs 
nang sabay, bahagyang 
idikit ang kanilang mga 
tiyan, hawakan ang mga 
nababanat na goma na may 
parehong mga kamay, 
ituwid ang kanilang mga 
siko pabalik nang sabay 
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upang mabatak ang mga 
nababanat na goma, 
humawak ng 5 segundo at 
ulitin ng 10 beses. 
Ehersisyo ng Spin dribble: 
ang dalawang kalahok ay 
bahagyang idikit ang 
kanilang mga tiyan, ang isa 
ay nakatayo sa tapat ng isa 
pa, may hawak na fitball sa 
may parehong mga kamay 
habang pinipihit ang 
kanyang katawan sa 
direksyon ng bola, at 
pagkatapos ay itinapon ang 
fitball paitaas patungo sa 
kalahok sa kanyang 
katapat. Ang kalahok sa 
kabilang panig ay 
itinatapon muli ang fitball 
matapos mahuli ito upang 
maipadala ang bola sa 
taong unang nagtapon. 
Ulitin nang 10 beses. 

 

Ehersisyo ng Patayong 
dribble: ang dalawang 
kalahok ay bahagyang idikit 
ang kanilang mga tiyan, ang 
isa ay nakatayo sa tapat ng 
isa pa, humahawak at nag-
angat ng isang fitball na 
may parehong mga kamay 
pagkatapos ay ihagis ito sa 
lupa para sa ito ay 
bumulwak sa mga kamay 
ng kalahok sa kabaligtaran. 
Ipinapasa ng dalawa ang 
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bola sa bawat isa at ulitin 
nang 10 beses. 
Ehersisyo sa pataas na 
pataas na pagbabato ng 
bola: dalawang kalahok ay 
bahagyang idikit ang 
kanilang mga tiyan, ang isa 
ay nakatayo sa tapat ng isa, 
habang ang isang marahang 
itinapon na bola paitaas ng 
kalahok sa isang kalahok. 
Ang ibang kalahok ay dapat 
na bahagyang yumuko sa 
kanyang tuhod habang 
pinapanatili ang patayo ng 
kanyang likod, saluhin ang 
bola na itinapon sa kanyan 
direksyon, at pagkatapos ay 
itapon ito sa kalahok sa 
kabaligtaran. Ipinapasa ng 
dalawa ang bola sa bawat 
isa at ulitin nang 10 beses. 

 

Solong-binti na pataas na 
baluktot na pag-ehersisyo 
ng bola: dalawang kalahok 
ay tumayo ng solong-binti, 
bahagyang idikit ang 
kanilang mga tiyan, 
kumuha ng fitball at itapon 
ito sa kalahok sa 
kabaligtaran. Kailangan din 
niyang mahuli ang bola na 
solong-binti at itapon ito sa 
kabaligtaran ng kalahok. 
Ipinapasa ng dalawa ang 
bola sa bawat isa at ulitin 
nang 10 beses. 
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Mga Puntong Dapat Tandaan 
 Mag-ingat sa pagdulas mula sa fitball 
 Mangyaring ilipat nang mabagal upang matiyak ang kaligtasan kung kailangan mong 

baguhin ang iyong posisyon sa fitball 
 Pagpapa-init bago mag-ehersisyo gamit ang isang fitball, at palamig pagkatapos. 
 Huwag lumipas ang mga kahabaan ng mga kasukasuan at ligaments 
 Huwag dumepende sa fitball sa mahabang panahon. Ang ehersisyo ng fitball ay dapat 

lamang isagawa sa kung saan nagmumungkahi ang physiotherapist 
 Ang labis na ehersisyo ay maaaring humantong sa mga cramps ng kalamnan 
 Iwasan ang pag-eehersisyo sa isang kapaligiran na sobrang init. Magpahinga tuwing 15 

minuto.  
 Upang pumili ng isang fitball ng tamang sukat, ang iyong mga kasukasuan ng tuhod ay dapat 

na bahagyang mas mababa kaysa sa iyong mga kasukasuan ng balakang kapag nakaupo ka. 
Ang anggulo na nabuo ng mga hita at katawan ay dapat na mas malaki kaysa sa 90 degree. 
Bukod sa, maaari ka ring pumili ayon sa iyong body ratio (sumangguni sa tsart sa ibaba) 

 
 Ang fitball ay dapat na mapalaki sa isang wastong antas. Huwag palampasin o i-load ang 

bola upang maiwasan ang pagsabog at aksidente 
 Para sa mga kadahilanang pangkaligtasan, mangyaring gamitin ang fitball sa isang sports 

mat; ang fitball ay mag-slide sa isang karpet o isang makinis na sahig at maging sanhi ng 
panganib 

 Ang fitball ay maaaring gumulong, gamitin ito hangga't maaari sa isang ligtas na bagay para 
sa higit pang kaligtasan 

 Suriin ang fitball na madalas upang matiyak na hindi ito nasira, kung hindi man itigil ang 
paggamit nito 

 Alisin ang anumang matitigas na bagay sa iyong katawan (singsing, relo, pin, buckles, key, 
pens ...) upang maiwasan ang pagbutas ng fitball 

 Bigyang-pansin ang kapaligiran ng ehersisyo upang maiwasan ang pagsabog ng fitball at 
aksidente na dulot ng mga matitigas na bagay 
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 Magsuot ng maluwag na angkop na damit, ang direktang kontak sa balat ay maaaring 
hadlangan ang paggalaw 

 Linisin ang fitball na may malambot na tela at haluan ng banayad na sabon; huwag gumamit 
ng nakasasakit o nakakadumi na mga sabon 

 
Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa mga pagsasanay na ipinakilala sa itaas, 
mangyaring kumunsulta sa iyong physiotherapist. 
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