Sokkebolden
Når du træner dine bihuler, lunger og
dit mellemgulv via fødderne

Sokkebold
Du har med garanti lige så mange
single-sokker som jeg.
Jeg samler mine single-sokker og
bruger dem til at lave bolde af.
Så må jeg leve med, at min hund
mener det er hans ejendom. Jeg får lov
til at lege med bolden, da vi nu
efterhånden har mange bolde.
Jeg laver bolden relativ hård, den kan
endda hoppe lidt – kun til hundens
glæde.
Jeg bruger min bold til at styrke mine
bihuler, lunger og mellemgulv med.
Det er en helt enkelt og nem træning
jeg viser dig her i denne lille
præsentation.

Fodsålerne
Sådan kan du stimulere dine bihuler,
lunger og mellemgulv.
(Sinus – lung – diaphragm)
Lige nu, i disse corona-tider, har vi
måske lidt tid til overs … selv om vi er
sendt hjem fra arbejde for at arbejde
hjemme.
Tænker det er sjældent at du smider
sko og sokker på arbejde og bruger din
sokkebold!
Som du kan se, er det faktisk kun den
øverste 1/3 af foden jeg bruger til lige
netop dette formål.
Så enkelt er det at føle sig lidt bedre
tilpas.

Mine tæer!
Sokkebolden

Sokkebolden placeret under tæerne!
Det er bihulerne du påvirker!

Næste skridt
Og nu kræmmer du bolden med dine
tæer! Skift ben! Ruller den lidt side til
side så alle tæer får en god tur!

Sokkebolden lige neden under tæerne. Nu
er det lugerne du skal have fat på. Som du
kan se på tegningen ruller du nu også godt
og grundigt med sokkebolden.

Sidste skridt
Lidt længere ned. Se på den første
tegning. Du kan se den gule linje, det
er mellemgulvet du skal have fat i.
Igen rul fra side til side.

Jeg både står op eller sidder og laver
disse små øvelser. Vigtigt er det at
bruge lidt krudt på træningen.
For hvis du har svært ved at komme
ud, og ikke har en behandler der
kan komme forbi, er der lidt vi kan
hjælpe os selv med.
Lige så vigtigt er det, at vi føler, at vi
kan gøre noget.
Det kan vi – og samtidig er det
faktisk også en god balance øvelse.
Måske foretrækker du en hårdere
sokkebold – så byg bare en massiv
gummibold ind i sokkebolden! Det
er intet problem.
Den løsning bruger jeg også, så alt
efter smag!

