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Mam na imię Kasia, jestem trenerką kobiet, terapeutką mięśni dna miednicy metodą
Bebo®, instruktorką Pelvic Floor Safe. Pracuję z kobietami w ciąży i po porodzie,
pomagając im przejść aktywnie przez okres ciąży, a potem sprawnie wrócić do formy
po porodzie. Prowadzę zajęcia i warsztaty grupowe, treningi personalne. Prowadzę
bloga www.treningdlamam.com, jestem autorką platofrmy treningowej
www.boskiplandlamam.pl. 
 
Jestem też mamą Karolinki i Marcina i to właśnie doświadczenie ciąży, porodu i
macierzyństwa jest dla mnie największą inspiracją do pracy. Wiem jak dużym
wyzwaniem jest znaleźć czas i energię by o siebie zadbać kiedy jest się mamą i
staram się w tym wspierać inne mamy prowadząc działalność edukacyjną i dzieląc się
swoim doświadczeniem.

Cześć, jestem Kasia!

https://www.facebook.com/treningdlamam/
https://www.instagram.com/treningdlamam/
https://www.youtube.com/channel/UCPc2xwA2ioSBpA7lA_fYo2A
http://www.treningdlamam.com/
http://www.boskiplandlamam.pl/


Trzy lata temu napisałam darmowy Ebook “Chcę mieć płaski brzuch” skierowany

do kobiet po porodzie. Pisałam go w oparciu o moją wiedzę i doświadczenia jakie

miałam w tamtym czasie. Przez te trzy lata ukończyłam wiele kursów i szkoleń,

obejrzałam, dotykałam i trenowałam setki kobiecych brzuchów, a mój własny brzuch

przeszedł drugą ciążę i drugi proces powrotu do formy po porodzie. Pomyślałam

więc, że warto by było zaktualizować ebook. Ale kiedy zaczęłam go czytać, zdałam

sobie sprawę, że to co zmieniło się najbardziej, to moje podejście do tematu. Już

sam tytuł “Chcę mieć płaski brzuch” wywołuje we mnie zgrzyt. Bo kładzie nacisk na to

co jest najmniej ważne i może wywoływać mylne przekonanie, że każda kobieta

może i powinna mieć płaski brzuch. A w każdym razie powinna do tego dążyć.

Tymczasem, im dłużej “robię w brzuchach”, tym bardziej widzę, że takie podejście w

najlepszym przypadku wprowadza w błąd. A w najgorszym, może wpędzać kobiety w

kompleksy i poczucie, że coś jest z nimi nie tak.

 

Być może to kwestia tego czym się zajmuję, ale mam

od jakiegoś czasu wrażenie, że to brzuch jest

najbardziej newralgiczną częścią ciała kobiety. Nie

piersi, nogi, czy pupa, ale właśnie brzuch, wzbudza

najwięcej emocji. To jak wygląda, albo jak powinien

wyglądać. A już po ciąży, staje się wręcz obsesją. To

właśnie wygląd brzucha jest często synonimem, czy

oznaką powrotu do formy po ciąży. 

Z jednej strony jesteśmy wystawione na komunikaty w tonie “wygląda jakby nigdy nie

była w ciąży” (swoją drogą zupełnie nie rozumiem, dlaczego to jest coś dobrego i

pożądanego), a z drugiej radzi się nam żebyśmy zaakceptowały i pokochały nasze

pociążowe ciała takie jakimi są. Ten niespójny przekaz niestety tylko pogłębia

poczucie wstydu i braku akceptacji. Tylko teraz wstydzimy się nie tylko tego jak

wygląda nasz brzuch, ale też tego, że się tego wstydzimy. A akceptacja, nie mówiąc

już o miłości, nie pojawi się sama z siebie, tylko dlatego, że ktoś powiedział, że tak

trzeba. Nie zrozum mnie źle, uważam, że wszelki przekaz w duchu bodypositivity jest

bardzo potrzebny. 

''...to brzuch jest

najbardziej

newralgiczną

częścią ciała

kobiety''
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Każdy post, zdjęcie i artykuł pokazujący,

że nie wszystkie kobiety wyglądają i czują

się tak, jak każą nam wierzyć social media,

jest malutkim krokiem, który prowadzi nas

w dobrym kierunku. To czego cały czas

mi brakuje, to wsparcie tego przekazu

konkretną wiedzą, którą możesz

zastosować w swoim życiu.

 

Bo, w mojej opinii, akceptacja jest

efektem zrozumienia sytuacji, w której

się znajdujemy i działania, które

podejmujemy. Bardzo bym chciała, żeby

ta publikacja pomogła Ci właśnie w tych

dwóch rzeczach - zrozumieniu, co się

stało z twoim ciałem i podjęciu

konkretnych kroków, żeby poczuć się w

nim lepiej. Biorąc to wszystko pod uwagę,

zdecydowałam się napisać ebook od

początku. Samo uzupełnienie go

kwestiami merytorycznymi, będącymi

wynikiem poszerzania mojej wiedzy i

doświadczenia wydało mi się

niewystarczające. Zależało mi również na

przesunięciu akcentów i trochę innym

ujęciu tematu, czego symbolem jest

zmiana tytułu na “Brzuch po porodzie -

poradnik dla mam”.
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Zanim przejdziemy do konkretów poproszę Cię o chwilkę skupienia. Zależy mi na tym,

żebyś nie tylko wiedziała co i jak masz robić, ale również dlaczego właśnie tak, a nie

inaczej. W tym celu chcę Ci zaproponować krótką lekcję anatomii. Nie będziemy

wchodziły w szczegóły, ale uważam, że to ważne, żebyśmy rozumiały o czym

mówimy i myślały o tym samym kiedy wspominam o mięśniach brzucha czy

mięśniach głębokich.

Powtórka z anatomii

ROZDZIAŁ 1
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MIĘSIEŃ PROSTY BRZUCHA

Biegnie od mostka do kości łonowej, składa się z dwóch brzuśców,

połączonych po środku tkanką łączną - kresą białą. Jego funkcja to

zginanie tułowia w przód

MIĘŚNIE SKOŚNE ZEWNĘTRZNE

Biegną od żeber w dół, w kierunku brzucha. Funkcja - skręcanie i zginanie

ciałana boki

 

MIĘŚNIE SKOŚNE WEWNĘTRZNE

Rozciągają się od kresy białej do grzebienia biodrowego. Funkcja -

podobnie jak skośne zewnętrzne, dodatkowo stabilizują tułów.

MIĘSIEŃ POPRZECZNY

Położony najgłębiej, otacza brzuch jak gorset. Połączony powięziowo ze

wszystkimi kręgami odcinka lędźwiowego kręgosłupa i kresą białą.

Stabilizuje tułów, jest mięśniem wydechowym.

https://treningdlamam.com/


utrzymywanie narządów miednicy mniejszej (macica, pęcherz, odbytnica) na

właściwym miejscu, 

reagowanie reflektoryczne na wzrost ciśnienia śródbrzusznego - odruchowe

napięcie zapobiegające przemieszczaniu się organów w dół, 

zapewnienie kontynencji (trzymania) moczu i stolca, 

stabilizacja tułowia i kręgosłupa, 

funkcja seksualna, 

otwieranie i rozluźnianie podczas wydalania, stosunku seksualnego

oraz zamykanie otworów ciała (pochwa, odbyt, cewka moczowa).

Mięśnie dna miednicy zamykają Twoją miednicę od dołu. Zlokalizuj punkty kostne

swojej miednicy - kość guziczną z tyłu (potocznie zwaną kością ogonową), spojenie

łonowe z przodu i dwa guzy kulszowe w pośladkach. Pomiędzy tymi czterema

punktami rozpięte są mięśnie dna miednicy. Mają kształt zbliżony do małej miseczki i

wielkość twoich dwóch złożonych dłoni. Składają się z trzech warstw: zewnętrznej,

środkowej i wewnętrznej i podczas ćwiczeń powinnaś aktywować wszystkie te

warstwy.

 

Ich najważniejsze funkcje to:

 

i, w największym stopniu, porodu, 
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W dalszej części tekstu często będę używała sformułowania mięśnie głębokie, albo

mięśnie core. Mam wtedy na myśli 4 grupy mięśniowe, które tworzą rodzaj

wewnętrznego gorsetu i są odpowiedzialne za stabilizację ciała i kontrolę ruchu. Są to

mięsień poprzeczny brzucha, przepona oddechowa, mięśnie dna miednicy i mięsień

wielodzielny grzbietu.

 

Ciekawym aspektem mięśni core jest ich funkcja antycypacyjna - mięśnie głębokie

samoistnie aktywują się poprzedzając ruch. Każdy ruch, nawet ten najmniejszy,

oddalony od brzucha. Niestety ta funkcja jest często zaburzona przez zmiany

zachodzące w czasie ciąży i jednym z aspektów powrotu do formy po porodzie

powinno być jej przywrócenie.
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Powiększający się brzuch powoduje rozciąganie mięśni, zwłaszcza mięśnia

prostego brzucha. 

Kresa biała robi się coraz cieńsza i rozciąga się, co prowadzi do oddalania od siebie

brzuśców mięśnia prostego brzucha. 

Rozciągnięciu ulega również najgłębsza warstwa mięśni - mięsień poprzeczny

brzucha.

Wszystkie warstwy mięśni brzucha doświadczają dużego obciążenia i rozciągnięcia w

czasie ciąży i porodu. Będzie to miało wpływ na ich wygląd, ale również na ich

funkcję, czyli to jak pracują. A ponieważ żaden mięsień nie działa w izolacji - zmiany

te będą się przekładały na pracę całego ciała.

 

W wyniku tych zmian mięśnie brzucha tracą swoją zdolność do generowania i

dystrybuowania ciśnienia niezbędnego do stabilizacji tułowia. Tutaj zaczynają się

pojawiać mechanizmy kompensacyjne, co w skrócie oznacza, że inne mięśnie i

struktury próbują przejąć funkcję mięśni brzucha, co z kolei prowadzi do ich

przeciążenia. Jest to jedna z przyczyn bólu kręgosłupa i dysfunkcji mięśni dna

miednicy w ciąży.

 

Rosnący brzuch ma również wpływ na zmianę postawy w czasie ciąży. Środek

ciężkości przesuwa się do przodu, co powoduje wychylenie całego ciała do przodu.

W tej sytuacji twój organizm robi co może żebyś się nie przewróciła.

Jak zmienia się praca mięśni brzucha w ciąży i jaki ma to wpływ na resztę ciała?

ZACZYNA SIĘ W CIĄŻY

Powrót do formy po porodzie

ROZDZIAŁ 2
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 pociągnięcie miednicy do przodu (przodopochylenie miednicy) 

i pogłębienie lordozy lędźwiowej. 

Najprostszą strategią kompensacyjną żebyś nie poleciała jak długa na ziemię jest:

 

 

W efekcie tułów wychyli się lekko do tyłu, a głowa wysunie do przodu. Ciało radzi

sobie jak może, ale takie ustawienie jeszcze bardziej utrudnia optymalną, odruchową

pracę mięśni głębokich - dna miednicy, prostowników grzbietu i mięśnia

poprzecznego brzucha.

 

Oczywiście nie u każdej kobiety zachodzą takie same zmiany i mechanizmy

kompensacyjne. To co jest tutaj najważniejsze, to fakt, że zmiany zachodzące w

obrębie brzucha mają wpływ na ustawienie i pracę całego ciała. Oraz to, że bardzo

rzadko te zmiany cofają się samoistnie po porodzie. Zazwyczaj wymaga to pracy,

podobnie jak rekonwalescencja i rehabilitacja po długiej chorobie czy operacji. 

 

I właśnie ta praca, polegająca między innymi na przywróceniu prawidłowej funkcji

mięśni i bardziej optymalnego ustawienia ciała, to prawdziwy powrót do formy po

porodzie.

Jak sobie ułatwić powrót do formy, czyli co możesz zrobić będąc w ciąży?

Zmiany zachodzące w czasie ciąży są nieuniknione, ale możesz zminimalizować ich

niekorzystne efekty. W jaki sposób?

https://treningdlamam.com/


Po pierwsze, jeżeli ciąża przebiega prawidłowo i lekarz nie widzi

przeciwwskazań, bądź aktywna. To nie muszą być intensywne ćwiczenia,

ale staraj się wprawiać ciało w ruch. Spaceruj, pływaj, poszukaj w swojej

okolicy zajęć dla kobiet w ciąży. Mamy, które są aktywne w ciąży lepiej ją

znoszą, przygotowują ciało do aktywnego porodu i szybciej wracają do

formy po nim.

 

Nie przesadzaj z intensywnością i stopniem zaawansowania treningu.

Twoim celem jest przygotowanie się do porodu i zminimalizowanie zmian

zachodzących w organizmie, a nie budowanie formy życia. 

 

Zwróć szczególną uwagę na ćwiczenia oddechowe - dotlenisz siebie i

dziecko, przygotujesz się do porodu i będziesz w naturalny sposób

pobudzać do pracy mięśnie głębokie.

 

Zainteresuj się swoimi mięśniami dna miednicy - naucz się je aktywować i

rozluźniać oraz chronić w codziennym życiu.

 

W bezpieczny sposób aktywuj i wzmacniaj mięśnie głębokie brzucha - po

porodzie będzie Ci dużo łatwiej “przywrócić je do życia”.

 

Zwróć uwagę na swoją postawę.

 

Naucz się ergonomii życia codziennego - wstawanie, siadanie, dźwiganie,

nawyki toaletowe, to czynności, które wykonujesz wielokrotnie w ciągu

dnia i które mają ogromny wpływ na to jak działa twoje ciało.

 

Odwiedź fizjoterapeutę uroginekologicznego. To powinien być w ciąży

standard. Tak, nawet jeżeli nic ci nie dolega. Fizjoterapeuta sprawdzi jak

radzą sobie twoje mięśnie brzucha i dna miednicy, pomoże jeżeli coś Cię

boli, pokaże jak możesz ćwiczyć, a czego unikać.

Uwierz mi, że ta praca wykonana w czasie ciąży bardzo Ci się opłaci. Będziesz się

lepiej czuć, zwiększysz swoje szanse na dobry, aktywny poród i będziesz miała dużo

lepszą pozycję startową po porodzie. Dlatego, nawet jeżeli do tej pory nie byłaś

osobą aktywną, teraz jest doskonały moment, żeby zacząć się ruszać.
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Co dla Ciebie oznacza powrót do formy po ciąży? Zrzucenie dodatkowych

kilogramów i powrót do dawnej wagi? Zmieszczenie się w jeansy sprzed ciąży? 

Powrót do treningów i dyscyplin, które kiedyś uprawiałaś?

 

Ja, kiedy mówię (lub piszę) o powrocie do formy mam przede wszystkim na myśli

cofnięcie zmian, które zaszły w ciele podczas ciąży i porodu. Przywrócenie funkcji

mięśniom głębokim, poprawę mechaniki oddechu, pracę nad postawą, rehabilitację

mięśni dna miednicy, mobilizację blizn. Można by jeszcze wymieniać, bo u każdej

kobiety będzie to trochę inaczej wyglądało, w zależności od tego jak przeszła ciążę i

jaki miała poród.

 

Zawsze jednak, nawet jeżeli jesteś tą szczęściarą, której ciążowe kilogramy znikają

same i szybko i która “wygląda jakby nigdy nie rodziła”, musisz pamiętać, że jednak

rodziłaś. A wcześniej byłaś przez 9 miesięcy w ciąży. To trochę tak, jakbyś długo

chorowała, a potem przeszła poważną operację. Normalnie, następuje potem okres

rekonwalescencji i rehabilitacji. Tymczasem młoda mama nie dość, że nie ma takiego

okresu ochronnego (przynajmniej w naszej kulturze) to jeszcze ma pod swoją opieką

noworodka.

Powrót do formy po ciąży, czyli co konkretnie?

JAK WYGLĄDA SYTUACJA PO CIĄŻY

Urodziłam i co dalej, czyli

ROZDZIAŁ 3
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Tak, wiem, ciąża to nie choroba. 

 

Wiele lat temu, kiedy jeszcze zupełnie nie myślałam o dzieciach, usłyszałam od

prowadzącej mój kurs masażu zdanie, które zapadło mi w pamięć. Pół żartem, pół

serio powiedziała, że, biorąc pod uwagę zmiany zachodzące w organizmie ciężarnej,

należałoby ciążę uznać raczej za stan patologiczny niż fizjologiczny. Trochę żart, a

trochę jednak nie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie chcę Cię przestraszyć. Chciałabym jednak, żebyś zrozumiała, jaką ogromną

pracę wykonało twoje ciało. A teraz potrzebuje trochę wsparcia, żeby zaczęło

działać tak jak kiedyś. Masz też prawo czuć się inaczej. Ja miałam wrażenie, że ktoś

mnie rozebrał na kawałki, a potem poskładał, ale nie w takiej kolejności jak trzeba. Nie

poznawałam swojego ciała, miałam wrażenie, że nie mogę mu ufać, bo nie wiem

czego się mogę po nim spodziewać. Po pierwszym porodzie nie wiedziałam tego

wszystkiego, o czym piszę w tym ebooku i niestety chciałam za dużo i za szybko. Zbyt

intensywnym i zbyt wcześnie podjętym treningiem doprowadziłam do rozejścia

mięśni brzucha, wysiłkowego nietrzymania moczu i zaburzenia statyki narządów. Za

drugim razem byłam już mądrzejsza i powrót do formy wyglądał zupełnie inaczej.

Jesteś ciekawa jak? Zanim Ci powiem co powinnaś robić, zatrzymajmy się na chwilę i

powiedzmy jasno czego robić nie powinnaś.

Twoja postawa uległa dużym zmianom. Co więcej, twoje

ciało tak się do tego przyzwyczaiło, że traktuje to nowe

ustawienie jako normalne. Twoje dno miednicy jest

osłabione (niezależnie od rodzaju porodu), a jeżeli rodziłaś

siłami natury również rozciągnięte, być może doszło do

pęknięcia lub nacięcia. Twoje organy wewnętrzne uległy

przemieszczeniu i chwilę potrwa zanim wrócą  na miejsce.

Twoja przepona nie pracuje tak jak powinna. Mięśnie

brzucha utraciły swoją funkcję i nie są w stanie stabilizować

tułowia. Twój system hormonalny jest kompletnie

rozregulowany.
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Być może zapaliła Ci się w tym momencie czerwona lampka i zastanawiasz się teraz

co może być potencjalnie niebezpieczne. Oto szybka ściąga czego nie powinnaś

robić w okresie po porodzie:

 

Nie rób typowych ćwiczeń na brzuch: brzuszki, rowerek, nożyce, podpory, itp

Nie wykonuj ćwiczeń zawierających podskoki i inne elementy tzw.

ekspolozywne, np. pajacyki, burpees, wskoki na skrzynię

Nie wracaj zbyt szybko do biegania

Nie noś gorsetów i pasów poporodowych, chyba, że zaleci ci je lekarz, np. w

celu wsparcia kręgosłupa lub spojenia łonowego

Nie dźwigaj więcej niż ciężar twojego dziecka. Przyrost wagi dziecka pozwala

stopniowo przyzwyczajać się do większych ciężarów

Nie noś obcisłych ubrań ściskających brzuch

Nie rozpoczynaj treningów bez wcześniejszego etapu rehabilitacji poporodowej

Nie wciągaj brzucha

Wspomniałam przed chwilą, że po pierwszym porodzie ćwiczyłam niezbyt mądrze,

czego konsekwencje ponoszę do dzisiaj.

TEGO NIE RÓB, ŻEBY SOBIE NIE ZASZKODZIĆ

Ćwiczenia zakazane i niewskazane

ROZDZIAŁ 4
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Po pierwsze aktywacja mięśnia poprzecznego to coś zupełnie innego niż ciągnięcie

pępka do kręgosłupa. Jest to raczej ciągnięcie do góry w stronę mostka. Jeżeli brzuch

pracuje prawidłowo, to podczas ruchu, któremu towarzyszy aktywacja mięśni

głębokich pępek faktycznie wykona ruch w kierunku kręgosłupa, ale dzieje się to

samoczynnie i nie ma nic wspólnego z wciąganiem brzucha.

 

Po drugie wciąganie brzucha spycha narządy wewnętrzne, co jest niekorzystne dla

dna miednicy oraz będzie wytwarzało niekorzystne ciśnienie śródbrzuszne.

Wytworzone ciśnienie musi gdzieś pójść. Jeżeli brzuch jest cały czas napięty pójdzie

zazwyczaj w dół, obciążając…tak zgadłaś, dno miednicy.

Wciąganie brzucha utrudnia też pracę przeponie, co ma wpływ na to jak oddychasz,

co z kolei ma wpływ na pracę brzucha. Zaczynasz widzieć te zależności?

 

Po trzecie, nie chodzi o to, żebyś cały czas chodziła na napiętym, a jeszcze gorzej

wciągniętym, brzuchu. Chcemy, żeby twoje mięśnie głębokie aktywowały się

samoczynnie kiedy potrzebujesz ich wsparcia. Na przykład, kiedy idziesz po chodniku

jesteś rozluźniona, a kiedy wchodzisz na grząski teren aktywują się, żeby pomóc ci

utrzymać równowagę. Jeżeli będą cały czas napięte nie będą w stanie, w razie

potrzeby, wygenerować odpowiedniej siły skurczu.

 

Po czwarte, jeżeli twoje mięśnie brzucha nie funkcjonują prawidłowo to napięcie

będzie generowane nie tam gdzie trzeba. To co zazwyczaj obserwuję, to bardzo

napięte mięśnie skośne, albo mięśnie w górnej części brzucha. A dół brzucha, który

nie jest w stanie się efektywnie napiąć ponosi tego cenę – spychane narządy i

generowane ciśnienie “wypychają” go jeszcze bardziej. Jeżeli wystający, często

również twardy, dół brzucha to twój problem, to przyjrzyj się czy nie masz nawyku

napinania lub wciągania brzucha. Obstawiam, że pewnie tak, bo prawie każda

współczesna kobieta, niestety, w mniejszym lub większym stopniu to robi. Dlatego

rozluźnienie brzucha to takie trudne zadanie. Mamy za sobą całe lata wciągania,

napinania, opinania i ukrywania go, a to wcale nie tak łatwo odkręcić. Ale warto, to

zmienia naprawdę wiele.

To ostatnie być może Cię zdziwiło. To się może wydawać nielogiczne, ale częstą

przyczyną tego, że brzuch nie pracuje prawidłowo, zwłaszcza w dolnej części, jest

nawyk ciągłego napinania, albo wciągania pępka do kręgosłupa. Jest to

problematyczne na tak wielu poziomach, że aż nie wiem od czego zacząć.
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O czym musisz pamiętać, żeby mieć płaski brzuch?

 

 

Zanim zaczniesz ćwiczyć mięśnie brzucha, zajmiemy się kwestiami

fundamentalnymi. 

PRAWIDŁOWE
ODDYCHANIE Pierwszy krok do płaskiego brzucha to

prawidłowe oddychanie. Kiedy przepona

pracuje prawidłowo podczas wdechu

powietrze jest kierowane żeber i do brzucha,

na wydechu jest z nich wyciskane, a przepona

unosi się do góry. Taki sposób oddychania jest

nie tylko efektywniejszy, ale zapewnia też

naturalny ruch i masaż naszym organom.

Dodatkowo oddychanie przeponowe

aktywuje mięśnie dna miednicy i mięsień

poprzeczny brzucha, czyli dwa ważne

elementy naszego wewnętrznego gorsetu.

 

PRACĘ I WYGLĄD BRZUCHA PO CIĄŻY

Złota “4”, czyli co ma wpływ na

ROZDZIAŁ 5
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Markery postawy, na które powinnaś zwrócić uwagę to: 
 

Stopy - powinny być ustawione równolegle do siebie, palce skierowane do

przodu

Miednica - ustawiona neutralnie

Biodra - w linii z dolnymi żebrami i kostkami stóp

Dolne żebra - schowane

Barki - ściągnięte w dół

Głowa - nie wysuwa się do przodu, szyja wydłużona

 

 

PRAWIDŁOWA
POSTAWA

Spójrz na zdjęcia poniżej. Rozpoznajesz siebie

w którymś z nich?
 

Tak jak pisałam, każda z nas trochę inaczej radzi

sobie ze zmianami zachodzącymi w czasie

ciąży. Każda z nas zaczyna ciążę ze swoją

własną postawą, zestawem dawnych kontuzji i

chorób. Dlatego nie można mówić o czymś

takim jak postawa kobiety po porodzie. I

dlatego, tak ważna jest konsultacja z

fizjoterapeutą. 
 

Mając to wszystko na uwadze, chciałam Ci

jednak pokazać najczęstsze kompensacje w

obrębie postawy, choćby po to, żebyś wiedziała

na co zwrócić uwagę.
 

Na zdjęciu po lewej stronie widzisz przesunięcie

ciężaru ciała do przodu, podwiniętą miednicę,

tułów odchylony do tyłu i rozciągnięty brzuch. 
 

Na zdjęciu po prawej stronie miednica jest

ustawiona w przodopochyleniu, tułów i głowa

są przesunięte do przodu, brzuch rozciągnięty.

I tutaj od razu kilka uwag. Jest to pewien wzorzec, który raczej stanowi punkt

odniesienia niż jest ideałem, który wszystkie powinnyśmy osiągnąć. To nie będzie

możliwe, choćby ze względu na różnice w naszej anatomii czy wrodzone wady

postawy.
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Po drugie, Twoje ciało przyzwyczaiło się już do swojego nowego ustawienia i

traktuje je jako normalne. Nie licz więc na to, że ktoś Ci powie jak masz się ustawić,

ty to przećwiczysz przed lustrem i tak już zostanie. Twoje ciało natychmiast wróci do

tego, co zna i do czego jest przyzwyczajone. Praca nad postawą to nie jest siłowanie

się z ciałem i próby ustawienia go “prawidłowo”. To raczej ćwiczenia i terapia mające

na celu odwrócenie zmian, wzmocnienie mięśni osłabionych, rozluźnienie spiętych.

Dlatego właśnie jest to najczęściej praca indywidualna. 

 

I wreszcie, nie można zapomnieć, że postawa, czy raczej ustawienie ciała, to nie jest

sprawa statyczna. Nie chodzi o to, żeby prawidłowo stać. A może nie tylko o to.

Ważne jest również to, żeby ustawienie twojego ciała było optymalne również kiedy

siedzisz, idziesz, biegniesz, schylasz się, nosisz dziecko, zmywasz, sprzątasz. O tym

aspekcie będę jeszcze pisać.

SPRAWNE
MIĘŚNIE DNA

MIEDNICY

Sprawne i elastyczne mięśnie dna miednicy

to kolejny warunek silnego, sprawnego

brzucha. Aktywując prawidłowo mięśnie dna

miednicy powinnyśmy czuć, że napinają się

też głębokie mięśnie brzucha poniżej pępka.

To właśnie mięsień poprzeczny brzucha. Silne

dno miednicy wpływa również na utrzymanie

wyprostowanej sylwetki. 

 

Czy widzisz jak poszczególne elementy tej

układanki wzajemnie na siebie wpływają?

 

Dlatego musisz uzupełnić trening mięśni

brzucha o trening mięśni dna miednicy. W tym

ebooku nie będziemy się zajmować szerzej

mięśniami dna miednicy, ale zależy mi, żebyś

wiedziała, że bez sprawnego, silnego,

wytrzymałego, ale też elastycznego dna

miednicy nie ma ładnego brzucha. Po więcej

informacji na ten temat zapraszam cię na

mojego bloga.

20

https://treningdlamam.com/
https://treningdlamam.com/category/miesnie-dna-miednicy/


SILNE
GŁĘBOKIE

STABILIZATORY
TUŁOWIA

Czwartym elementem tej układanki są

mięśnie głębokie stabilizujące sylwetkę. 

 

Ten punkt trochę zazębia się z pozostałymi

ponieważ w skład tzw. mięśni core wchodzą

oprócz mięśnia poprzecznego brzucha i

mięśnia wielodzielnego grzbietu również

przepona oddechowa (omówiona w punkcie 1)

i mięśnie dna miednicy (punkt 3). Tutaj

chciałam dodatkowo podkreślić ich wzajemną

zależność i koordynację.

 

Aby uzyskać prawidłową aktywację mięśni

głębokich niezbędna jest prawidłowa postawa

i praca przepony. Aktywacja mięśnia

poprzecznego brzucha jest poprzedzona

aktywacją mięśni dna miednicy. Mięsień

poprzeczny brzucha musi być w stanie

utrzymywać zróżnicowane, zależne od

potrzeb, napięcie w ciągu całego dnia. 

Zbyt mocne napięcie będzie generowało ciśnienie na organy wewnętrzne i w efekcie

obciążało dno miednicy. Zbyt niskie napięcie lub jego całkowity brak, pozbawia

kręgosłup i brzuch niezbędnego wsparcia. Wsparcie dla kręgosłupa i miednicy daje

również mięsień wielodzielny grzbietu biegnący wzdłuż całego kręgosłupa i

przyczepiający się do wyrostków kolczystych poszczególnych kręgów. Jego praca

jest skoordynowana z mięśniami dna miednicy i mięśniem poprzecznym brzucha i

podobnie jak one aktywuje się poprzedzając nasz ruch.

 

Trening mięśni głębokich stabilizuje sylwetkę, wzmacnia centralne punkty ciała,

wizualnie wyszczupla brzuch i odciąża kręgosłup. Czy widzisz jak te cztery elementy

się ze sobą łączą? Kiedy jesteś wyprostowana Twoja przepona może prawidłowo

pracować, co aktywuje również dno miednicy, a przy okazji mięsień poprzeczny

brzucha. Które, jeżeli są silne i sprawne, pomagają Ci utrzymać prawidłową postawę. I

tak w kółko.
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A bez tego wszystkiego nie będziesz miała sprawnego, ładnego brzucha, choćbyś nie

wiem jak dużo brzuszków i planków robiła. Dlatego opanuj dobrze bazę, zanim

przejdziesz do nadbudowy, czyli wzmacniania mięśni brzucha.

 

 

Tak pokrótce przedstawia się złota czwórka stanowiąca fundament silnego i ładnego

brzucha. Upraszczając, “Złotą 4” możemy sprowadzić do optymalnego ustawienia

ciała, oddechu i koordynacji poszczególnych elementów. Na kolejnych stronach

trochę bardziej szczegółowo pokażę Ci jak możesz nad nimi pracować.

 

 

 

Pamiętaj jednak, że to nie wszystko. Na to jak pracuje Twój brzuch ma wpływ jeszcze

wiele innych czynników. O niektórych z nich możesz przeczytać tutaj i 

 

tutaj.
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Jeżeli czytasz tego ebooka będąc w ciąży, to doskonale, bo powrót do formy po

porodzie zaczyna się w ciąży. Jednym z celów aktywności fizycznej podejmowanej w

czasie ciąży jest ułatwienie powrotu do sprawności po porodzie. Dlatego właśnie

warto pracować z mięśniami dna miednicy i mięśniami głębokimi. Dlatego tak ważna

jest postawa w czasie ciąży. Dlatego ergonomia życia codziennego ma tak duże

znaczenie.

POŁÓG I ERGONOMIA ŻYCIA CODZIENNEGO

Od czego zacząć?

ROZDZIAŁ 6

Być może to oczywiste, ale wydaje mi się, że warto o tym przypomnieć w czasach

kiedy wszystkie chcemy jak najszybciej zrzucić pociążowe kilogramy, a na dodatek

mamy tendencję do brania na siebie zbyt wiele. Dlatego w tym pierwszym czasie po

porodzie pozwól sobie być królową w połogu, odpoczywaj, dobrze się odżywiaj,

pozwól sobie pomóc i pozwól sobie prosić o pomoc.

Jeżeli jesteś w okresie połogu 

(6 tygodni po porodzie siłami

natury i 10-12 tygodni po cesarskim

cięciu) to twoim priorytetem

powinny być odpoczynek,

regeneracja i opieka nad

dzieckiem. 
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Skoro już wyjaśniłyśmy sobie kwestie podstawowe możemy przejść do ćwiczeń. Bo

owszem, możesz ćwiczyć w czasie połogu i to właściwie od pierwszej doby po

porodzie. Ale tylko pod warunkiem, że masz czas, siłę i ochotę. No i to nie będą takie

ćwiczenia jakich się spodziewasz. 

 

Co zatem możesz robić?

 

Ćwiczenia przeciwzakrzepowe i przeciwobrzękowe

Ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia mięśni dna miednicy

Leżenie na brzuchu i masaż brzucha

 

Uważam jednak, że ćwiczenia w czasie połogu to bardziej rehabilitacja niż trening. I

to jest właśnie kolejny powód, żeby jeszcze w ciąży skonsultować się z fizjoterapeutą

uroginekologicznym, albo trenerem pracującym z ciężarnymi. Pokaże Ci on jakie

ćwiczenia możesz wykonywać po porodzie, wytłumaczy technikę. Takie ćwiczenia

będziesz mogła zacząć wykonywać jeszcze w szpitalu.

 

A już po powrocie do domu sama możesz również zadbać o kilka ważnych kwestii:

 

Spacer

 

Najlepszym rodzajem aktywności po porodzie jest zwykły spacer.

Rozruszasz całe ciało, pobudzisz krążenie, dotlenisz się. Zacznij od

niewielkich dystansów (5 – 10 minut) i codziennie powoli zwiększaj

dystans aż dojdziesz do 30 minut spaceru.

Prawidłowa postawa

 

Podczas spaceru, ale również w ciągu całego dnia, zwracaj uwagę na

postawę ciała. W ciąży ciężar ciała przenosi się trochę do przodu,

miednica ulega przodopochyleniu. Postaraj się wrócić do neutralnego

ustawienia miednicy, wyciągać kręgosłup, ściągnąć lekko barki,

wydłużyć szyję.
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pozycję swojego ciała podczas kaszlu i

bbbb

Codzienne czynności mają znaczenie

 

Proste ćwiczenia, które opisałam, są ważne, ale tak naprawdę

ważniejsze jest to jak wykonujesz codzienne czynności, jak “używasz”

swojego ciała. Pewne ruchy – wstawanie i siadanie, mikcja i defekacja,

podnoszenie dziecka, wykonujesz wiele razy dziennie. Twoje ciało jest

zmęczone i osłabione, a przez to podatne na urazy i przeciążenia.

Dlatego pamiętaj o prawidłowej pozycji na toalecie i staraj się unikać

parcia. Zwróć uwagę na 

kichania. Unikaj dźwigania.

 

 

Tak naprawdę to nie ćwiczenia, ale właśnie te czynności, które

powtarzasz wiele razy w ciągu dnia mają największy wpływ na to

jak pracuje twoje ciało i jak się czujesz. Pamiętaj, że twój organizm

nie jest w tym momencie do końca sprawny i często nie jest w stanie

wykonać prostych nawet czynności w bezpieczny sposób. Jeżeli nie

będziesz zwracać uwagi na to w jakiej pozycji karmisz dziecko, albo je

nosisz będziesz utrwalała niekorzystne zmiany, które zaszły w czasie

ciąży.
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Etap 1

PRZYWRACANIE FUNKCJI I NAUKA AKTYWACJI 

MIĘŚNI GŁĘBOKICH

Jak ćwiczyć po połogu?

ROZDZIAŁ 7

Przyjmuje się, że połóg trwa 6 tygodni. Nie oznacza to jednak, że następnego dnia

jesteś już gotowa do ostrych treningów na siłowni. 

 

Pierwszy krok to wizyta kontrolna u ginekologa. Zachęcam cię też bardzo do

skonsultowania się z fizjoterapeutą uroginekologicznym, który oceni stan twoich

mięśni dna miednicy i mięśni brzucha, wzorzec oddechowy i postawę.

Fizjoterapeuta pokaże ci również jak możesz mobilizować bliznę po cięciu

cesarskim, nacięciu lub pęknięciu krocza – to bardzo ważne! 

 

Dopiero kiedy uzyskasz zielone światło od specjalistów, możesz powoli wracać do

aktywności fizycznej. Ale zacząć powinnaś od prostych ćwiczeń rehabilitacyjnych,

stopniowo zwiększając intensywność.

 

Tak jak pisałam wcześniej, w pierwszej kolejności powinnaś skupić się na “Złotej 4”

- postawie, oddechu, mięśniach dna miednicy i mięśniach głębokich, zwłaszcza

poprzecznym brzucha. Ten pierwszy etap pracy z ciałem po porodzie będzie polegał

głównie na przywracaniu utraconej funkcji i odwracaniu zmian, które zaszły w czasie

ciąży.
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Zachęcam Cię jednak, jeżeli masz taką możliwość, żeby rehabilitację poporodową

potraktować priorytetowo i skorzystać z pomocy - dzięki temu ćwiczenia będą w

największym stopniu odpowiadały Twoim potrzebom.
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Dlatego ćwiczenia, na których warto się skoncentrować na początku to:

 

Ćwiczenia oddechowe przywracające optymalną pracę przepony

 

Odbudowywanie świadomości i siły mięśni dna miednicy

 

Nauka aktywacji mięśnia poprzecznego brzucha

 

Praca nad mobilnością i zakresem ruchu w stawach

 

Praca nad postawą poprzez wzmacnianie mięśni osłabionych i

rozluźnianie przykruczonych

 

Ćwiczenia przygotowujące ciało do wyzwań dnia codziennego, na

przykład związanych z opieką nad dzieckiem

 

 

 

Wiem, że brzmi to bardzo ogólnie. A to dlatego, że każda z nas będzie w tym okresie

potrzebowała trochę innych ćwiczeń. Uważam, że w tym okresie warto skorzystać z

pomocy specjalisty - fizjoterapeuty lub trenera doświadczonego w pracy z kobietami

po porodzie. 

 

W rozdziale 9 pokażę Ci kilka ćwiczeń, które mogą się sprawdzić na tym pierwszym

etapie etapie powrotu do formy, a bardziej rozbudowane zestawy znajdziesz w moim

kursie online “Obudź swoje ciało po porodzie”.
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Kolejny etap powrotu do formy bardziej przypomina to, co zazwyczaj kojarzy nam się

z treningiem. Będziesz powoli wzmacniała całe ciało, z dużym naciskiem na “Złotą 4”,

budowała kondycję i przygotowywała swoje ciało do większych wyzwań. Zarówno

tych treningowych, jak i tych codziennych. Na początku ćwiczenia powinny być dość

proste, w spokojnym tempie, z niewielkim obciążeniem lub tylko z ciężarem swojego

ciała, bez wyskoków i ćwiczeń o wysokiej intensywności. Stopniowo będziesz mogła

dodawać obciążenie, zwiększać tempo, robić coraz trudniejsze, wielostawowe

ćwiczenia. I sama nie zauważysz kiedy wrócisz do swojej aktywności i formy sprzed

ciąży. W rozdziale 10 pokazuję parę propozycji takich bardziej wymagających

ćwiczeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlatego nie jestem w stanie powiedzieć Ci, że po określonej ilości tygodni lub

miesięcy możesz skończyć ćwiczenia rehabilitacyjne (etap 1) i przejść do ćwiczeń

wzmacniających (etap 2). Wolę to określać w inny sposób - co Twoje ciało powinno

umieć, żeby bardziej wymagające ćwiczenia były dla Ciebie bezpieczne. 

 

 

 

Etap 2 

WZMACNIANIE

Być może zastanawiasz się kiedy możesz przejść do tego

etapu ćwiczeń. Połóg ma cezurę czasową - 6 tygodni

(chociaż ona jest raczej umowna). Natomiast to co się dzieje

później już trudno tak precyzyjnie określić na linii czasu. U

każdej kobiety będzie to wyglądało inaczej. Zależy między

innymi od tego jak przebiegały jej ciąża i poród, która to

była ciąża, w jakiej była formie i stanie zdrowia przed

zajściem w ciążę, jakie ma predyspozycje genetyczne, czy

była aktywna przed ciążą i w ciąży.
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I tak, etap rehabilitacji poporodowej uznałabym za zakończony jeżeli:

 

Nie masz dolegliwości ze strony dna miednicy (nietrzymanie moczu, ból,

obniżenie narządów) i mięśni brzucha (rozejście kresy białej)

 

Potrafisz aktywować mięśnie dna miednicy w różnych pozycjach oraz

utrzymać tę aktywację w ruchu 

 

Potrafisz aktywować mięsień poprzeczny brzucha i kontrolować ciśnienie

śródbrzuszne w ruchu, w obciążeniu, przy zmianie pozycji

 

Potrafisz oddychać przeponowo, również w czasie ćwiczeń, w różnych

pozycjach

 

Jesteś świadoma swojej postawy, potrafisz ją korygować

 

 

Trudno to samemu ocenić, wiem. Dlatego powtórzę się - daj sobie pomóc i

skonsultuj się ze specjalistą. Zbyt szybki powrót do intensywnej aktywności, na którą

Twoje ciało nie jest gotowe, może spowodować dużo problemów (rozejście mięśni

brzucha, nietrzymanie moczu, obniżenie narządów, podwyższone napięcie dna

miednicy), nawet jeżeli po porodzie nie wystąpiły. Tutaj naprawdę nie ma się co

spieszyć. Jeżeli mięśnie brzucha nie będą prawidłowo działać, nie ma sensu ich

wzmacniać. Przyniesie to efekt odwrotny do oczekiwanego - brzuch może zrobić się

jeszcze bardziej wystający i poza kontrolą.

 

 

 

 

Ok, podejrzewam, że masz już ochotę trochę poćwiczyć. Zanim jednak do tego

przejdziemy została nam jedna kwestia do omówienia. Problem, który często

pojawia się po ciąży i ma ogromny wpływ na działanie i wygląd brzucha - rozejście

mięśni brzucha.
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Rozejście mięśnia prostego
brzucha

ROZDZIAŁ 8

Jeżeli szukałaś informacji na temat mięśni brzucha po porodzie z dużą dozą

prawdopodobieństwa natknęłaś się na temat rozejścia kresy białej (zwanego też

rozejściem mięśni brzucha albo diastatsis recti). Być może od razu się zbadałaś i

okazało się, że Ty również masz rozejście. Być może nie jesteś  pewna czy ten

problem Ciebie dotyczy. Być może trochę się przestraszyłaś, być może jesteś

skołowana nie do końca jasnymi informacjami dostępnymi w internecie i sama już nie

wiesz co możesz, a czego nie możesz robić. Dlatego zanim przejdziemy do ćwiczeń,

trochę sobie ten temat rozplączemy.

 

Rozejście mięśni brzucha, to sytuacja kiedy dwa brzuśce mięśnia prostego brzucha

się od siebie oddalają, a łącząca je kresa biała ulega rozciągnięciu i osłabieniu.
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Dzieje się to u każdej kobiety pod koniec ciąży, kiedy brzuch jest coraz większy, a

mięśnie nie mogą się już dalej rozciągać. Obecnie uważa się, że rozejście występuje u

każdej kobiety w ostatnich miesiącach ciąży. Dlatego już w czasie ciąży warto
zacząć ćwiczenia wzmacniające mięśnie głębokie, pracę nad postawą i
ergonomią życia codziennego, tak, żeby chronić mięśnie brzucha i nie pogłębiać

rozejścia.

 

Na niektóre przyczyny rozejścia, jak uwarunkowania genetyczne, wielkość brzucha,

czy silne parcie podczas porodu, nie mamy wpływu. Ale jest też dużo rzeczy, które

możemy zrobić - mądre ćwiczenia, wizyta u fizjoterapeuty. 

 

Jest też kilka, których nie powinnaś robić, jeżeli chcesz, żeby Twój brzuch po ciąży był

w lepszej kondycji. 

 

unikaj bardzo intensywnych ćwiczeń, zwłaszcza angażujących mięsień prosty

brzucha i generujących duże ciśnienie śródbrzuszne (brzuszki, podpory), 

nie dźwigaj, 

nie przyj na toalecie,

wstawaj z leżenia przez bok, a nie ciągnąc głowę do góry (to trochę jakbyś robiła

codziennie kilka brzuszków).

 

Rozejście kresy białej staje się problemem po porodzie, jeżeli mięśnie nie
wracają do swojej funkcji i na swoje miejsce. To właśnie ta utrata funkcji jest

problemem, a nie sama odległość między brzuścami mięśnia prostego.

 

Obecnie większość ekspertów jest zgodnych co do tego, że rozejście to nie jest

problem mięśni brzucha, a raczej całego ciała, i tylko objawia się on w obszarze

brzucha.
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Sposób w jaki używasz swojego ciała, od ustawienia stóp, po zakres ruchu w barkach,

ma wpływ na to jak rozkładają się siły i ciśnienie w obrębie tułowia. Upraszczając,

można powiedzieć, że rozejście jest konsekwencją nadmiernego ciśnienia
śródbrzusznego. Nadmiernego, czyli takiego, z którym twoje mięśnie brzucha i dna

miednicy nie są sobie w stanie poradzić, co powoduje ich wypychanie na zewnątrz

(brzuch) i w dół (dno miednicy). Ciśnienie śródbrzuszne samo w sobie nie jest rzeczą

złą. Problemem staje się dopiero kiedy mięśnie core nie działają optymalnie.

 

MYŚL O FUNKCJI, NIE O „ODSTĘPIE”
 

I właśnie ta prawidłowa funkcja jest kluczowa, a nie sama odległość pomiędzy

brzuścami mięśnia prostego. Oczywiście szerokość rozejścia ma znaczenie, choćby

dlatego, że przyczynia się do niestabilności i osłabienia core, ale nie jest to przyczyna

problemu. Dlatego rehabilitacja rozejścia to nie tylko nauka aktywacji mięśnia

poprzecznego, chociaż ona też jest oczywiście bardzo potrzebna. Cała trudność leży
w tym, żeby zlokalizować przyczynę problemu i ją zlikwidować, a równocześnie

przywrócić prawidłowy wzorzec pracy mięśni głębokich. Oznacza to, że nie ma

jednego złotego ćwiczenia “na rozejście”.

 

Nie ma też sensu wykonywać wyłącznie ćwiczeń na brzuch, nawet tych pięknie

angażujących mięsień poprzeczny brzucha. Konieczna jest za to praca nad
postawą, oddechem, świadomością ciała, naturalnym, funkcjonalnym ruchem.
Często lepszy efekt przynoszą ćwiczenia rozluźniające niż wzmacniające. Niestety

oznacza to również, że rehabilitacja rozejścia to praca indywidualna, najlepiej pod

okiem fizjoterapeuty lub doświadczonego trenera. Gotowe zestawy raczej tu nie

pomogą, bo, jak już wspomniałam, przede wszystkim trzeba znaleźć co w twoim

konkretnym przypadku doprowadziło do rozejścia. A skoro u każdej kobiety

przyczyna może być inna, inne będą również sposoby radzenia sobie z problemem.

 

Co więcej, możesz pięknie zrehabilitować swoje rozejście, przywrócić prawidłową

funkcję mięśni głębokich, mieć silny i ładny brzuch i nadal mieć odstęp między

dwoma częściami mięśnia prostego i to jest naprawdę ok.
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CO Z TEGO WYNIKA DLA CIEBIE?
 

Że to nie szerokość rozejścia, a umiejętność prawidłowej aktywacji mięśni głębokich

brzucha decyduje o tym czy można uznać rozejście za zrehabilitowane.

Zrehabilitowane nie oznacza więc zamknięte, a funkcjonalne. Czyli kobieta potrafi z

jednej strony aktywować świadomie mięsień poprzeczny brzucha, ale równocześnie

mięśnie głębokie aktywują się samoczynnie podczas ruchu, dźwigania czy po prostu

wzrostu ciśnienia śródbrzusznego z jakiegokolwiek powodu.

 

W praktyce będzie to oznaczało, że kiedy kichasz lub kaszlesz twój brzuch nie

wypycha się do przodu, a dno miednicy nie jest spychane w dół. Kiedy podnosisz

głowę leżąc na plecach brzuch nie stożkuje. Kiedy podnosisz coś, wchodzisz na

niestabilne podłoże, biegniesz lub skaczesz, twoje mięśnie głębokie aktywują się

zapewniając ci wsparcie adekwatne do ruchu i obciążenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętaj, że twoje ciało nie pracuje prawidłowo lub nieprawidłowo, ani nie wygląda

źle czy dobrze z powodu jednego mięśnia. Nie ma co fiksować się na szerokości

“dziury” tylko poszukać sposobu na naprawienie całości, najlepiej ze specjalistą.

 

 

 

A teraz zapraszam Cię na część praktyczną - propozycję kilku ćwiczeń, które pomogą

Ci lepiej poczuć i wzmocnić mięśnie brzucha. Nie jest to żaden konkretny plan

treningowy, raczej inspiracja. Pamiętaj też, że nie zastąpią Ci one wizyty u

fizjoterspeuty ani rehabilitacji.

 

Jeżeli podejrzewasz, że masz rozejście, albo nie jesteś

pewna i nie wiesz jak to sprawdzić - skonsultuj się z

fizjoterapeutą uroginekologicznym zanim zaczniesz

ćwiczyć. W celu rehabilitacji rozejścia niezbędna jest

indywidualna diagnoza, żeby odnaleźć pierwotną

przyczynę problemu – obszar, który nie funkcjonuje

optymalnie i przyczynia się do utraty stabilizacji całego

ciała. 
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CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 
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Ćwiczenia na początek

ROZDZIAŁ 9 

ODDECH I AKTYWACJA MIĘŚNI GŁĘBOKICH

ODDECH
PRZEPONOWY

Połóż dłonie na dolnych żebrach, lekko

dociśnij, tak żebyś je wyraźnie czuła. 

Weź wdech przez nos kierując oddech

do żeber, w to miejsce gdzie leżą twoje

dłonie - tak jakbyś chciała je rozsunąć

na boki. 

Zwróć uwagę na swoje barki - nie

powinny unosić się do góry. 

Wydech robisz przez usta i pozwalasz,

żeby żebra i ręce wróciły do pozycji

początkowej. 

Oddychaj swobodnie, postaraj się

uspokoić i wydłużyć oddech. 

To ćwiczenie możesz wykonywać w

pozycji stojącej lub siedzącej. 

 

 

Wykonaj około 8 - 10 oddechów.
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ODDECH
PRZEPONOWY Z

TAŚMĄ
Owiń taśmę na wysokości dolnych

żeber krzyżując ją za plecami i

trzymając jej końce w dłoniach. 

Znowu robisz długi spokojny wdech

przez nos i starasz się rozciągnąć taśmę

rozszerzając żebra. 

Wydech przez usta, żebra wracają do

pozycji wyjściowej. 

Oddychaj swobodnie, postaraj się

uspokoić i wydłużyć oddech. 

To ćwiczenie jest podobne do

poprzedniego, ale wykorzystamy taśmę

jako feedback. 

 

 

Wykonaj około 8 - 10 oddechów.

ŚCISKANIE PIŁKI
KOLANAMI W LEŻENIU

NA PLECACH

Pomiędzy kolana włóż małą, lekko

spompowaną piłkę. 

Z wydechem ściskasz piłkę kolanami

równocześnie aktywując delikatnie

mięśnie dna miednicy i mięśnie brzucha

- tak jakbyś chciała pociągnąć je do

góry. 

Nie odrywasz pośladków od podłogi.

Na wdechu rozluźniasz mięśnie i piłkę,

ale nie powinna ona spaść na ziemię. 

Pozycja wyjściowa - leżenie na plecach,

nogi zgięte w kolanach, stopy oparte o

matę, kręgosłup w ułożeniu neutralnym

(odcinek lędźwiowy NIE jest dociśnięty do

kręgosłupa). 

 

 

Powtórz 10 -12 razy. 36
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MOST Z PIŁKĄ
MIĘDZY KOLANAMI

Teraz jednak z wydechem ściskasz

piłkę i równocześnie unosisz biodra do

góry do pełnego wyprostu (pozycja

mostu). 

Z wdechem opuszczasz biodra i

rozluźniasz mięśnie. 

Pozycja wyjściowa taka sama jak w

poprzednim ćwiczeniu. 

 

 

Powtórz 10-12 razy.

ROZCIĄGANIE
MINIBAND NA

DŁONIACH

Proste ręce uniesione do góry, na

dłonie załóż gumę miniband (lub taśmę

zawiązaną w małą pętlę). 

Z wydechem rozciągnij miniband

równocześnie aktywując mięśnie dna

miednicy i mięśnie brzucha. 

Z wdechem rozluźnij. 

Pozycja wyjściowa - leżenie na plecach,

nogi zgięte w kolanach, stopy oparte o

matę, kręgosłup w ułożeniu neutralnym

(odcinek lędźwiowy NIE jest dociśnięty do

kręgosłupa). 

 

 

Powtórz 10-12 razy.
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ŚCISKANIE PIŁKI
KOLANAMI W

LEŻENIU NA BOKU 

Pomiędzy kolana włóż małą,

lekko spomowaną piłkę. 

Z wydechem ściśnij piłkę

kolanami aktywując

równocześnie mięśnie dna

miednicy. 

Z wdechem rozluźnij. 

Pozycja wyjściowa - leżenie na boku, nogi

zgięte w kolanach, kolana lekko wysunięte do

przodu, głowa płasko na ręku lub podparta na

dłoni. Brzuch aktywny - talia nie leży na macie. 

 

 

Powtórz 10-12 razy, a

następnie wykonaj ćwiczenie

na drugą stronę.

CLAMSHELL Z MAŁĄ
PIŁKĄ

Z wydechem naciskasz dłonią

na piłkę, równocześnie

unosząc górne kolano (stopa

cały czas zostaje w dole). 

Ruch nie musi być duży,

biodro się nie rusza. 

Z wdechem opuszczasz

kolano i zmniejszasz nacisk

na piłkę.  

Pozycja wyjściowa - leżenie na boku, nogi

zgięte w kolanach, kolana lekko wysunięte do

przodu, głowa płasko na ręku lub podparta na

dłoni. Brzuch aktywny - talia nie leży na macie.

Oprzyj dłoń na małej piłce leżącej na

podłodze, na wysokości biustu. 

 

Powtórz 10-12 razy, a

następnie wykonaj ćwiczenie

na drugą stronę. 38
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UNOSZENIE NOGI W
LEŻENIU Z MAŁĄ

PIŁKĄ

Piłka między dłońmi na wysokości klatki

piersiowej, łokcie szeroko. 

Z wydechem ściskasz piłkę dłońmi

równocześnie unosząc zgiętą nogę do

wysokości biodra. 

Z wdechem odstawiasz nogę na

podłogę. 

Pozycja wyjściowa - leżenie na plecach,

nogi zgięte, stopy oparte o matę.

Kręgosłup neutralny, kolana na szerokość

bioder. 

 

 

Pracuj nogami naprzemiennie, wykonaj 20

powtórzeń.
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ROZDZIAŁ 10 

WZMACNIANIE

BUJANIE W KLĘKU

Zacznij przenosić ciężar ciała do

przodu i do tyłu lekko się bujając. 

Spróbuj robić wydech kiedy

przesuwasz się do przodu, a wdech

kiedy do tyłu. 

Pozycja wyjściowa - klęk podparty na

dłoniach i kolanach. Dłonie pod

barkami, kolanami pod biodrami.

Kręgosłup w ułożeniu neutralnym (nie

podwijaj miednicy pod siebie). Brzuch

aktywny. 

 

 

Powtórz 10-12 razy.

Ćwiczenia zaawansowane
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PROSTOWANIE NOGI
W KLĘKU

Z wydechem prostujesz prawą nogę

prowadząc stopę cały czas po macie.

Staraj się nie ruszać tułowiem, ani

biodrami. 

Z wdechem noga wraca na miejsce. 

Pozycja wyjściowa - klęk podparty na

dłoniach i kolanach. Dłonie pod barkami,

kolanami pod biodrami. Kręgosłup w

ułożeniu neutralnym (nie podwijaj

miednicy pod siebie). Brzuch aktywny. 

 

 

Powtórz 10-12 razy, a następnie wykonaj to

samo na drugą nogę. 

RÓWNOWAGA W
KLĘKU

Nie poruszając tułowiem, podnoś

przeciwległą prostą rękę przed siebie. 

Pozycja wyjściowa - klęk podparty, jedna

noga wyprostowana (w wersji łatwiejszej

stopa oparta o podłogę, w wersji

trudniejszej stopa w powietrzu). Brzuch

aktywny, kręgosłup w ułożeniu

neutralnym. 

 

 

Wykonaj 10 powtórzeń i zmień nogę.

Wersja trudniejsza tego ćwiczenia - prostowanie nogi w powietrzu. Przejdź do tej

wersji dopiero kiedy jesteś w stanie wyprostować nogę bez kołysania biodrami.
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UNOSZENIE KOLAN

Z wydechem unosisz kolana 5 cm nad

ziemię, z wdechem odkładasz. 

Pozycja wyjściowa - klęk podparty.

Kręgosłup neutralny, brzuch aktywny,

palce stóp podwinięte. 

 

 

Powtórz 8-10 razy.

PRZENOSZENIE RĘKI
Z MINIBAND W

KLĘKU

Na nadgarstki załóż gumę  miniband

(albo taśmę zawiązaną w pętlę),

utrzymuj cały czas napięcie gumy. 

Z wydechem przenosisz naprzemiennie

rękę do przodu naciągając gumę. 

Pozycja wyjściowa - klęk podparty na

kolanach, kręgosłup neutralny, brzuch

aktywny. 

 

 

Powtórz w sumie 20 razy.
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ROZCIĄGANIE
MINIBAND W SIADZIE

Ręce wyprostowane przed sobą, na

dłonie załóż gumę  miniband (albo

taśmę zawiązaną w pętlę) cały czas

utrzymując jej lekkie napięcie. 

Z wydechem rozciągasz gumę, z

wdechem wracasz do pozycji

wyjściowej. 

Pozycja wyjściowa - siad na stopach, plecy

proste, brzuch aktywny. 

 

 

Powtórz 10-12 razy.

UNOSZENIE BIODER
W SIADZIE Z
MINIBAND

Ręce wyprostowane przed sobą, na

dłonie załóż gumę  miniband (albo

taśmę zawiązaną w pętlę) cały czas

utrzymując jej lekkie napięcie. 

Z wydechem rozciągasz gumę

równocześnie unosząc biodra do góry

do pełnego wyprostu. 

Z wdechem wracasz do pozycji

wyjściowej. 

Pozycja wyjściowa - siad na stopach, plecy

proste, brzuch aktywny. 

 

 

Powtórz 10-12 razy.
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OPUSZCZANIE NÓG
W LEŻENIU NA

PLECACH Z MAŁĄ
PIŁKĄ

Z wydechem ściskasz piłkę dłońmi

równocześnie opuszczając stopę w

stronę podłogi. 

Dotykasz stopą podlogi, bez odkładania

i z wdechem wracasz do pozycji

wyjściowej. 

Pracujesz nogami naprzemiennie, 

Pozycja wyjściowa - leżenie na plecach,

nogi zgięte w kolanach pod kątem 90

stopni, uniesione nad ziemię, tak, że kolana

są w linii bioder, a piszczele są równoległe

do podłoża.   Kręgosłup neutralny (NIE

wcisakj odcinka lędźwiowego w matę, ani

nie wyginaj pleców w łuk), kolana na

szerokość bioder. Piłka między dłońmi na

wysokości klatki piersiowej, łokcie szeroko. 

 

 

Wykonaj 20 powtórzeń.
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