Ta hjälp av
ChiBall®
bollen

För yrkeschaufförer och
kontorspersonal plus:
Avspänningsövningar
på golvet
eller mot en vägg

Du kan antingen placera bollen som stöd för ryggraden genom att ha den precis i mitten av
ryggslutet, eller som på bilden vid ena sidan vilket kan avhjälpa vissa ischiasbesvär.

Bollen kan användas som stöd i ländryggen..

Bollen kan placeras mellan skulderbladen.

Tips på massageövningar mot vägg för att mjuka upp och
stimulera cirkulationen.
Detta är ett alternativ till golvövningarna när du inte har plats eller ett rent golv att tillgå. Kan också
vara ett alternativ om du av någon anledning inte tycker om golvövningen.

1 Nedanför ländryggen.

2 Mellan skulderbladen.

3 Bakom Huvudet

1:
Bollen placeras nedanför ländryggen, på korsbenet.
Du kan göra cirklande rörelser genom att böja och sträcka och hjälpa till med knäna. Kan avhjälpa
spänningar och stelhet i nedra ländryggen och bäckenet.
2:
Bollen placeras mellan skulderbladen. Testa att göra cirklande rörelser genom att böja och sträcka
och hjälpa till med knäna. Du kan också göra som björnen Baloo: ”massera och ”klia” ryggraden
uppåt och neråt. Kan avhjälpa spänningar och stelhet i bröstryggen, skulderbladen bland annat. Här
har du också möjlighet att komma åt specifika områden du känner behöver lite massage.
3:
Placera bollen bak på skallbenet. Precis ovanför nackkotorna. Vrid på huvudet till höger och till
vänster några gånger. Lyft hakan en liten bit upp mot taket och tillbaka ned mot bröstet. OBS: små
och långsamma rörelser.
Låtsas att du har en penna på nästippen som du ”ritar” cirklar med. Byt håll efter en stund.

När du har ett rent och varmt golv och kanske en yogamatta.

Börja och sluta varje gång med att göra en kroppsscanning. Det vill säga, ligg utsträckt på rygg, även
om det inte känns bekvämt, med armarna en bit från kroppen och handflatorna uppåt. Förnim och
observera hur kroppen kontaktar golvet. Låtsas att kroppen är en karta som du fotograferar av.

Spara den bilden i ditt minne och plocka sedan fram den igen när du avslutar. Då jämför du, före och
efter, och tar emot informationen utan något rätt eller fel. Du är unik och du upplever det du
upplever. Observera att det kan vara olika från gång till gång så försök att inte ha några förutfattade
meningar om hur det kommer att kännas. Ställ dig frågor som:
Är kroppen lika tung? Vilka delar har kontakt med golvet? Jämför höger och vänster sida…och så
vidare. Gör dina alldeles egna iakttagelser.
Sätt gärna på musik som du upplever avslappnande och skön.
Fyll bollen med luft och ta sedan ut ungefär en tredjedel som en början. Du märker sedan hur mycket
luft som passar just dig. Kanske du vill ha den helt uppblåst.
Tips:
Du hittar ett ljudspår med guidning för övningarna på chiball.se – under fliken ChiBall med
underrubrik: Prova På

Annars kan du kanske be någon läsa upp vägledningen i följande övningar eller läsa själv in på din
telefon så att du lugnt, avslappnat och fokuserat kan följa. Långsamt och med pauser.

Du kan välja att bara göra en av övningarna eller samtliga i följd.

Ord som försiktigt, mjukt, lätt, utan ansträngning är värdefulla affirmationer för oss alla att höra. Säg
dom till dig själv hela tiden under övningarna. Kom ihåg att övningarna är undersökande och inte
målinriktade.

Samtliga avslappningsövningar är bra för: rörlighet, kroppsmedvetenhet, andning och avslappning.
Tänk på: Det är inte ovanligt att både fysiska och känslomässiga spänningar släpper. Det kan till en
början visa sig som obehag i form av: yrsel, illamående, frossa mm. Men kom ihåg att det aldrig är
farligt utan välgörande i längden. Ha tålamod och gör lugnare och kortare tid emellanåt. Prova dig
fram med mängden luft i bollen.

Bäckenklockan

Lyft upp bäckenet / rumpan från golvet och placera bollen på den hårda bäckenplattan (sacrum).
Ländryggskotorna är fria. Du vet att du placerat bollen rätt när du kan tippa bäckenet fram och
tillbaka över den, uppifrån och ned:
Föreställ di att du har en klocka på magen där naveln är mitten på klockan och att du hittar en rörelse
mellan klockan 12 och klockan 6.
Del1:
Andas in och tillåt rumpan ”falla” över bollen så att ryggen svankar. Andas ut, använd ett lätt tryck
från fötterna, tryck midjan ner mot golvet och känn ryggen ”plattas” ut mot bollen, du rundar
ryggen. Växla fram och tillbaka, gör långsamt, mjukt och gärna små rörelser, som din kropp vill.
När du hittat 12 till 6, leta upp en liten rörelse mellan klockan 3 och klockan 9. Göt långsamt, mjukt
och gärna små rörelser.
Del2:
Gå upp till klockan 12 och leta sedan efter 1, 2, 3 och så vidare runt i klockan, flera gånger medsols.
Helt i ditt tempo. Vad märker du? Vad vill kroppen göra? Om något obehag uppstår vad kan du göra
för att underlätta? Upprepa ven motsols. Vad händer nu? Upplever något annat? Blir det en rund,
oval eller kantig cirkel?
Bra för: Lossar stelhet och spänningar i bäckenet och nedre delen av ryggraden.

Skuldrorna

Del1:
Placera bollen på mitten av ryggraden, mellan nedre delen av dina skulderblad och låt huvudet vila
mot golvet. Om du ej når golvet med huvudet och nacken spänns, placera en liten kudde eller filt
under huvudet. Viktigt att nacken vilar! Sträck ut benen och armarna som ett V. Alternativt armarna
vilandes vid sidan. Slappna av över bollen och ta djupa långsamma andetag.

Del2:
Lägg ut armarna rakt ut åt sidorna, ge dig själv en kram och håll kvar händerna på motsatt axel och
gunga mjukt sida till sida över bollen. Byt sidan så att du korsar armarna andra hållet, ditt ”ovana”
håll., och gunga höger, vänster igen.

Bra för:
Ökar blodcirkulationen och flexibiliteten i axlar, bröst och ländrygg. Förbättrar lungkapacitet och
stimulerar bisköldkörtlarna. Lugnar känslor och psykisk stress

Nacken

Placera bollen under nedra delen av skallen på ett ställe där du kan lyfta hakan upp mot taket och ned
mot bröstet. Låt benen antingen vara böjda, eller utsträckta. Du kan även vrida höger, vänster.
Blunda och slappna av i hakan och öppna munnen lite. Föreställ dig en lite klocka i taket och placera i
fantasin liten penna på hakspetsen och följ den runda klockans siffror, både medsols och motsols. Gör
långsamt, mjukt, i din takt och med så lite ansträngning som möjligt.

Bra för:
Skapar medvetenhet om spänningar i nackmusklerna. Påminner nacken 0m hur det känns att luta,
släppa taget och vila. Lugnar sinnet, släpper på psykisk stress och spänningar.

Avslutning

Avsluta återigen med att sträcka ut dig på golvet, utan boll och plocka fram din ”karta” eller
”fotografi” och bara jämför. Vila och andas en stund och låt kropp och sinne finna den nya känslan.
’När du sedan ställer dig upp igen kan du gärna stå still en stund med slutna ögon och notera kroppen
ståendes. Tag några steg runt omkring dig.
Lycka till och hoppas att du får glädje och nytta av detta material.
Kanske du vill veta mer och gå en utbildning?

Välkommen att kontakta: anette@chiball.se
Chihälsningar
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