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METODA LUI DORN 

 Metoda a fost numita asa dupa fondatorul ei, germanul Dieter Dorn. Ea se 
inspira de la o metoda deosebita de indreptare a coloanei, care se practica in mod 
traditional in locul sau de bastina, care este Allgau in Bavaria. El a dezvoltat aceasta 
metoda traditionala, facand din ea o metoda cu care se trateaza, nu numai afectiuni 
ale sistemului osteo - articular, ci si un spectru mult mai larg de afectiuni somatice, 
viscerale si chiar psihice.                                                                                                            
 La metoda Dorn, se examineaza in primul rind pozitia bazinului. Osul sacru 
este baza coloanei vertebrale si transmite greutatea trunchiului la bazin. Daca aceasta 
baza nu are o pozitie corecta, viciul de postura se va transmite automat la coloana 
vertebrala si va conduce la o crestere a predispozitiei la blocaje vertebrale. 
Observarea si corectarea la timp a pozitiei vicioase a bazinului este neaparat necesara 
pentru obtinerea unor rezultate terapeutice bune si de durata.                                                                  
 Cele mai multe diferente de lungime ale membrelor inferioare nu se datoreaza 
unor diferente de lungime a oaselor, ci pozitiei defectuoase a oaselor in articulatiile 
bazinului sau ale membrelor inferioare, cauzate in cea mai mare parte de asa 
numitele subluxatii. Cu ajutorul metodei Dorn ele pot fi corectate simplu, usor si 
nedureros. 

 

Ce este mai deosebit la metoda lui Dorn? 

 Mai intai felul cum sunt tratate articulatiile si coloana 
vertebrala. Vertebrele deplasate se descopera prin palpare, dupa 
care printr-o apasare potrivita din partea terapeutului, corelata 
cu o miscare usoara si ritmica efectuata de pacient, se aduc fara 
pericol in pozitia corecta. Foarte important, in comparatie cu 
alte metode, este ca ligamentele si tendoanele nu sunt 
suprasolicitate, deci nu au loc intinderi, care in general conduc 
la o hipermobilitate si instabilitate articulara. Deasemenea este 
posibila si o autoterapie a tuturor articulatiilor si chiar a 
vertebrelor. Tehnicile sint uimitor de simple, sigure si eficiente.                                                                
 Cu toate acestea, metoda lui Dorn este mai mult decat o cale de corectare a 
vertebrelor subluxate. Este o metoda integralista, care ne ajuta sa descoperim relatiile 
complexe dintre coloana vertebrala si alte organe sau parti ale corpului. Toate bolile 
acute sau cronice, care sunt cauzate de blocaje vertebrale, pot fi tratate cu ajutorul ei. 

 Metoda poate fi predata in seminare de sfarsit de saptamana, unde accentul se pune 
mai ales pe partea practica a invatarii, cunostiinte prealabile nefiind necesare. Metoda poate fi 
practicata si de laici, se preteaza pentru preventie si autoterapie, fiind usor de invatat. 
Bineinteles metoda poate completa si bagajul terapeutic al medicilor, altor terapeuti, gimnasti 
sau maseuri. 
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