
 

 

PELBIS-ZORUA INDARTZEKO ARIKETAK. 
 

Ariketa hauetan ezpainak pixka bat elkartuta botako dugu arnasa, apur bat oztopa dezaten airearen irteera; 
aireak hotsa aterako du irtetean. Zilborra barrurantz eta gorantz sartu behar da arnasbeheran, estu dauzkagun 
galtza batzuk lotu nahi ditugunean bezala. 
1.- Hasierako posizioa: lau oinetan, burua erlaxatuta. 

Sudurretik arnasa sakon hartu, eta poliki-poliki ahotik bota; aldi berean, eraman zilborra barrurantz eta 
gorantz, eta uzkurtu perineoa.  

2.- Hasierako posizioa: ahoz gora etzanda eta belaunak tolestuta, oinak lurraren kontra. 
Aurreko ariketan egin dugun gauza bera egin behar dugu. Arnasa hartu ondoren, ahotik bota behar dugu, 
eta, aldi berean, perineoa uzkurtu eta sabela barrurantz eta gorantz sartu. 

3.- Hasierako posizioa: eserita, hanka bat bestearen gainean gurutzatuta eta esku bat belaunaren gainean jarrita. 
Eskuarekin indarra egin behar dugu belaunaren kontra, baina belaunari mugitzen utzi gabe, eta, aldi berean, 
uzkurtu pelbis-zorua.  
Gero, jarri eskua belaunaren azpian (lehengoaren kontrako aldean), eta bultza berriz haren kontra, baina 
mugitzen utzi gabe, eta, aldi berean, uzkurtu pelbis-zorua. 

4.- Hasierako posizioa: baloiaren gainean eserita, autohazte-posizioan.  

1.- Pelbis-zorua uzkurtu behar dugu, eta, aldi 
berean, pelbisa aurrera eta atzera mugitu. 
Pisua pubisetik sakrora pasatzen da, eta, gero, 
sakrotik pubisera. 

 

2.- Pelbis-zorua uzkurtu, eta pelbisa eskuinera 
eta ezkerrera mugitu, pisua aldatuz eskuineko 
gluteotik ezkerrekora —eta alderantziz—. 

 

3.- Azkenik, pelbis-zorua uzkurtu, eta, aldi 
berean, pelbisarekin zirkuluak irudikatu, uztai 
batekin dantzan ariko bagina bezala. 

 

 

ARIKETA HIPOPRESIBOAK. 

APNEA: Biriketako arnasa guztia bota eta 
arnasketari eutsita lortzen da apnea. 
ASPIRAZIOA: Biriketako aire guztia bota ondoren, 
arnasa hartzeko keinua egingo dugu, baina 
arnasarik hartu gabe.  
Ariketa bakoitzean ahalik eta denbora gehiena eutsi 
behar zaio apneari, arnasketa-keinua egiten dugun 
bitartean. 

Ariketa bakoitza hiru aldiz egin behar 
dugu, batetik bestera hiru arnasaldi 
normaleko atsedenaldia eginez. 

 

Ariketa hauek kontraindikatuta daude haurdun daudenentzat eta hipertentsioa dutenentzat. 

Hasierako posizioa: ahoz gora etzanda. Autohazte-posizioan, kokotsa barrurantz sartuta, eremu 
lunbarra erretrobertsioan eta belaunak pixka bat tolestuta, oinek eta behatzek gorantz tiratzen 
dutela. Besoak bularraren mailan jarri behar dira, ukondoak 90º tolestuta eta esku-ahurrak gora 
begira jarrita. 
Eutsi jarrera horri ahalik eta denbora gehiena apnean eta arnasketa-keinu diafragmatikoan. 

Hasierako posizioa: aurrekoan bezala, baina besoak 
burua baino gorago jarrita, hatz txikiaren aldetik lurraren 
kontra jarrita. (Posizioa: hondartzan bezala etzanda) 
Eutsi jarrera horri ahalik eta denbora gehiena 
apnean eta arnasketa-keinu diafragmatikoan. 

 

Hasierako posizioa: indiarren eran eserita, autohazte-
jarreran, enborra pixka bat aurrerantz okertuta. Eskuak 
belaunen gainean jarri behar ditugu, eta ukondoak pixka 
bat aurrerantz eraman. 
Eutsi jarrera horri ahalik eta denbora gehiena 
apnean eta arnasketa-keinu diafragmatikoan. 

 
Hasierako posizioa: lau oinen gainean. Eskuak barrura 
biratuta jarri behar dira, hatzak aurrez aurre daudela, eta 
ukondoak, tenkatuta. Oinetako behatz-puntak lurraren 
kontra jarri behar dira, eta orkatilak, angelu zuzenean. 
Buruak erlaxatuta egon behar du. 
Apneara iritsi eta arnasketa bat egin ostean, 
ukondoak tolestu, eta gorputz osoa pixka bat 
aurreratu; ukondoak kanporantz eramanez 
besoetan pisu gehiago jartzea da helburua. Eutsi 
jarrera horri ahalik eta denbora gehiena. 

 

Hasierako posizioa: zutik, hankak elkarrekiko paralelo eta 
belaunak erditolestuta. Bizkarrezurra autohazte-jarreran. 
Ukondoak 90º tolestuta, eskumuturrak aldaketan jarrita, 
ahurrak beherantz begira eta hatzak luzatuta daudela. 
Eutsi jarrera horri ahalik eta denbora gehiena 
apnean eta arnasketa-keinu diafragmatikoan; 
ukondoek aurrerantz egin behar dute tira. 
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