
Skróty: 
PW. - pozycja wyjściowa - rozpoczynająca dane ćwiczenie  
 
 

MIEDNICA 
Pw. Leżenie na plecach (* poduszka pod głową oraz lekko zgięte / i uniesione nogi rozluźnią brzuch) 

 
krok 1 
 
Ruchu miednicą  uczymy się z ustawieniem swoich rąk w następujący sposób: 
 
Jedną rękę ustaw pod dolnymi plecami, drugą na brzuchu, na wysokości pępka LUB  obie ręce na 
przednich kosteczkach miednicy (najbardziej wystających, łatwo wyczuwalnych kostnych 
elementach) 

 
krok 2 : szukamy 2 skrajnych pozycji: 
 

I. maksymalnie dużej dziury (odstępu) pomiędzy dolnymi plecami (odcinkiem lędźwiowym) a 
podłogą /  maksymalne duże wychylenie kostek do przodu  

● wyobraź sobie, że Twoja miednica jest miską z wodą - w tym momencie ‘’wylewasz 
wodę’’ z własnej miski :) 
 

II. maksymalnie małej dziury - odcinek lędźwiowy przyklejony do podłogi /  maksymalne 
odchylenie kostek do tyłu  

●  w tym momencie ‘’wlewasz wodę’’ do własnej miski :) 
 
WAŻNE: żaden z ww ruchów nie może boleć - zakres maksymalny oznacza możliwie duży 
niebolesny ! Ta zasada będzie tyczyć się wszystkich moich ćwiczeń :) 

 

● Niezależnie od pozycji ruch ma być zawsze zupełnie luźny, naturalny, płynny, nie 
powodujący żadnych napięć w obrębie ciała - wręcz przeciwnie ma je w pełni 
wyluzować. 

● W każdej pozycji popracuj minimum 10- 15 razy lub  bez pośpiechu około 1 minuty 
● Początkowo, szczególnie w nowej pozycji pamiętaj, że zupełnie normalnym jest 

wrażenie małej ruchliwości, ciężkości lub ,,koła zębatego” - minie :) 

 krok 3  
 

● postaraj się odnaleźć pozycję pomiędzy dwiema opisanymi, a więc środek dwóch 
skrajnych poprzednich ustawień. 

● odnajdujesz pozycję neutralną, pośrednią - naturalną i Tobie tylko daną :) 
● ponieważ każdy z nas, zbudowany jest inaczej, dane ustawienia będą 

indywidualnie uzyskaną pozycją czy postawą 
 
 
 
 



 
krok 4  

● po ustawieniu miednicy w linii  w poziomie, zapraszam do ruchu w linii pionowej, 
● szukamy balansu, nie tracąc neutralnej pozycji z kroku 3,  
● im mniejszy zakres tym bardziej wyizolowany, więc w punkt :) 
● Ponownie postaraj się, by ciało pozostało wyluzowane - to mają być najprzyjemniejsze ruchy 

podczas całej Twojej pracy, 
● pozycja neutralna to oczywiście taka, gdy obie kostki pozostaną na 1 linii (żadna nie będzie 

uciekała do pachy :)) 

 
Ad. pozycja naturalna  

Odnalazłeś/aś złoty środek  do idelanego ustawienie swojego ,,centrum”. 
 Pozycja neutralna stanowić będzie bazę, do kolejnych ćwiczeń / dalszych bardziej złożonych pozycji 
stąd ważne jest, abyś starał/-a się przyjmować ją stosunkowo często i utrzymać ją stosunkowo długo. 

Celowo nie podaję dokładnego czasu żadnego z ćwiczeń - uczysz się więc masz dowolność :) 
 
 

ROZCIĄGANIE POWŁOK BRZUCHA I PLECÓW  
 Tip przed / po / w trakcie długotrwałego siedzenia (czyli na zawsze i wszędzie) 

 
Znając już ruchy w okolicy dolnego odcinka pleców, pozwól sobie na max. ,,dziurę” z jednoczesnym 
uwypukleniem klatki piersiowej i wyciągnięciem rąk nad głowę  
 
-> ,,posiedź” tak chwilę, pooddychaj i postaraj się wyciszyć, na chwilę nie myśląc o niczym, 
-> następnie przejdź do przeciwnego ustawienia:  
 
-> weź głęboki wdech nosem -> powoli wypuszczając powietrze (początkowo możesz zrobić to 
ustami, docelowo nosem) -> obniżaj ręce, garbiąc plecy górne, a doklejając dolne do podłogi  
-> po kolei zaczynając od głowy przez szyję, po łopatki zacznij ‘’odklejać się’’ od podłogi 
 

● całość powtórz od 6-12/15x  
 

● analogicznym ruchem będziemy przerywali sobie komputerowe godziny, bez wstawania z 
krzesła :) 

 
 
 
 

SKŁON JAPOŃSKI - ROZCIĄGANIE PLECÓW (mięśnie grzbietu) 
 

pozycja A. 
a. usiądź na piętach,  jeśli to możliwe lub możliwie zegnij kolana podczas siadu,  
b. wyciągnij ręce przed siebie, kierując się ku podłodze, 
c. podczas ,,siedzenia” w tej pozycji pomyśl o wyluzowaniu całego ciała oraz delikatnym 

oddalania pośladków od palców dłoni  
(palcami staram się iść coraz dalej w przód po podłodze, choćby o milimetry, jednocześnie pośladki 
,,siadają” coraz niżej) 



 
PO CO NAM WYDECH? 

Wydech uspokaja układ nerwowy, tym samym umożliwiając ciału uzyskanie większej mobilności - 
pogłębiania zakresów ruchowych, w które je wprowadzamy. 

 pogłębiania pozycji poprzez jednoczesne oddalanie rąk i pośladków od siebie (palcami po podłodze 
staram się iść coraz dalej w przód + pośladki przybliżam do podłogi) 

 
pozycja B. 
 
Z pozycji A) przejdź rękami w 1 stronę: jeśli w lewo to rozciągniesz prawą stronę pleców  

● oddech kieruje w rozciągany rejon ciała (pomyśl o tym miejscu), 
● możliwie uwypukl rozciągany rejon ciała, 
● postaraj się o spokojne ale nieco głębsze oddechy,  
● podczas wydechów, pogłębiaj pozycję zgodnie z zasadami poniżej 

 
 

ZASADY ROZCIĄGANIA  

● Pracuję  bezboleśnie 
● Pogłębiam zakresy na wydechu- na możliwym wyluzowanym rozciąganym ciała 
● Pogłębianie nie może boleć - wchodź jedynie w lekki dyskomfort 
● Pracuję do momentu do kiedy ciało pozwala mi na pogłębianie - nie podaję więc stałej liczby 

czasu czy powtórzeń 

 
SIAD ,,PO TURECKU”  

 
a) MIEDNICA W SIADZIE 

 
 analogicznie jak podczas leżenia, z rękami na kostkach przechodź z miednicą w 2 skrajne 
pozycje 

- do wypinania i chowania  pośladków / wysuwania i chowania kostek  
- pomocna może być wizualizacja zegara: wyobraź sobie, że prowadzisz miednicę na godzinę 12:00 
(max. w przód), następnie chowasz ją na godzinę 6:00 (max w tył). 
 
WAŻNE: podczas ruchów miednicą, nie chcemy pomocy z innych części ciała - daj odpocząć plecom 
i głowie :)  
 
 
 
 
 
 
b) RUCHY KRĘGOSŁUPA - SKŁONY I SKRĘTY  
 
Skłon -  to rozciąganie bocznej części tułowia.  
Wyobraź sobie, że oba barki są coraz lżejsze i opadają w kierunku podłogi.  



 
 
Skręt - to obrót wokół osi kręgosłupa.  
Pomyśl, że Twoje plecy i głowa to jeden pręt - pracuj tymi dwiema partiami ciała jednocześnie.  
 

Odnośnie obu ruchów - pokazuję jedynie propozycje kierunków. Namawiam do słuchania swojego 
ciała i prowadzenie go, nie wedle jednego schematu, a zgodnie z aktualnym najbardziej ograniczonym 

kierunkiem lub tam gdzie będzie po prostu wygodnie! 
 

 
 
 

POZYCJA SIEDZĄCA NA KRZEŚLE/KANAPIE 
Na filmie rozpoczynam od pokazania pozycji wyjściowej, której zdecydowanie nie chcemy!  
Po prawidłowym doklejeniu i wydłużeniu pleców - ponownie zabieramy się za miednicę :) 
Ruchy zarówno w przód jak i w tył. Ja staram się, aby pozostała część mojego tułowia oraz głowa nie 
poruszyły się zbytnio.  
 
 
 
 
 
AD. wszystkie ćwiczenia 
Oczywiście nie musisz robić wszystkich ćwiczeń na raz - jedno/dwa  już będą naprawdę super!  

● Jeśli dużo siedzisz - wstań i zrób sobie przyjemną, leżącą przerwę lub usiądź ale niżej i 
podziałaj po turecku :) 

● Jeśli masz mało czasu - zostań przy biurku i dodaj tylko świadomy fajny ruch na krześle :) 
● Każdy z ruchów wykonaj do 15 razy,  a jeśli nie masz czasu to już 3-4 powolne, 

skontrolowane na sobie powtórzenia będą czymś naprawdę dużym dla siebie :)  
 

Polecam ! 
 
Już za tydzień poruszymy mocniej głową, całym kręgosłupem, a także wyluzujemy oczy! 
 
Do zobaczenia i miłej pracy :) 


