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NA DZIEŃ DOBRY
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M

agazyn, który trzymasz w rękach, nie
jest dziełem przypadku. Choć trzeba
przyznać, że słowo pisane i zapośredniczony
kartką kontakt to w branży terapeutycznej
nieoczywista forma przekazu. Powstała
jednak z połączenia naszej ogromnej pasji i na
Twoje życzenie.

Fizjoterapia to dla nas znacznie więcej
niż czas spędzony z pacjentem
w gabinecie. To niezwykle ważny
ale jedynie element układanki, którą jest
Twoje zdrowie i dobre samopoczucie.
To również z ich powodu spotykamy się na łamach
pisma mającego za cel pogłębienie odpowiedzi
na najbardziej nurtujące Cię pytania - bez tabu,
medycznego żargonu.

MISJA
Chcemy, dać Ci dostęp do wiedzy o zdrowiu,
podanej w przystępny sposób - kimkolwiek jesteś
i z czymkolwiek się mierzysz.

MOTYW
Ciepłe promienie wiosennego słońca zachęcają
do zwiększonej aktywności. Przez wzgląd na
różnorodność jej form i generowanych przez nią
korzyści, stanowi motyw przewodni niniejszego
wydania.

W TYM NUMERZE
Zwracamy uwagę na zależności między
uprawianym sportem, a funkcjami poznawczymi,
prezentujemy przyjemne zestawy ćwiczeń,
radzimy jak szybko i bezpiecznie wrócić do
aktywności po infekcji covid-19, omawiamy
rodzaje jogi, szukamy skutecznej motywacji
i zastanawiamy się, czy trening kończy się
wraz z ostatnim powtórzeniem. Ufamy, że
przygotowana przez nas teoria znajdzie
swój wymiar praktyczny zachęcając Cię do
podjęcia codziennej praktyki lub wzbogacenia
wdrożonej już aktywności o nowe elementy.
Dobrze, że jesteś!
Z pozdrowieniami,
Redakcja
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Jak dobrze czujesz swoje ciało?

KONCENTRACJA KLUCZEM
DO UNIKNIĘCIA URAZÓW
Skup się! Słowa, które padają często podczas
zajęć w szkole. Pozwalają wyciągnąć swoje
myśli z otchłani umysłu i kierują je na
właściwy tor. A co oznaczają w treningu?

G

dy
koncentrujesz się na pracy
poszczególnych mięśni, zapewniasz sobie
większą aktywację włókien mięśniowych. To
przekłada się na efekt treningowy, postęp
w ćwiczeniach i lepsze czucie swojego ciała.
Możemy uniknąć urazów, bo wiemy, kiedy
nie jesteśmy gotowi na kolejne powtórzenie
albo kiedy możemy zwiększyć obciążenie
treningowe.

Czuć swoje ciało. Co to znaczy?
Czy podczas podciągania czujesz, jak
stabilizuje się łopatka, napina brzuch, pracują
bicepsy czy mięśnie pleców? Spróbuj wykonać
jedno ćwiczenie kilka razy. Za każdym razem
skup uwagę na innym elemencie. Kontroluj
każde powtórzenie i każdą chwilę ruchu,
analizując swoje odczucia.

Sprawia Ci to trudność?
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W gabinecie sprawdzam, jak układ
nerwowy angażuje różne mięśnie. Przyczyną
braku ich aktywacji wcale nie musi być brak
ćwiczeń dla danej grupy mięśniowej. Powodów
nieprawidłowej pracy mięśni jest mnóstwo.
Czasami to wynik starego urazu np. kostki,
nosa lub innych okolic ciała, nieprawidłowej
pracy narządów wewnętrznych. Innym razem to
blizna. Jako przykład niech posłuży nam ta po
usunięciu
wyrostka.
Kiedy
brakuje
jej
elastyczności, układ nerwowy nie będzie
chciał napinać tego obszaru, aby uniknąć

podrażnienia. W efekcie wyłącza nam pracę
mięśni brzucha z prawej strony. Z czasem
coraz mniej czujemy ten obszar, nie jesteśmy
w stanie go napiąć podczas ćwiczeń, a przy
staniu na jednej nodze kiwamy się jak
chorągiewka na wietrze. W konsekwencji
zaczynamy bardziej obciążać drugą stronę
i po każdym treningu czujemy zwiększone
napięcie na lewej stronie ciała. Brzmi znajomo?

W jakich ćwiczeniach warto szukać
różnic?
Zastanów się nad pracą swojego ciała, aby
uniknąć bólu oraz kontuzji. Duże różnice między
stronami tworzą przeciążenia, w wyniku których
pojawia się ból lub urazy. (Oczywiście bierzemy
pod uwagę fakt, że mamy stronę dominującą i ona
zawsze będzie miała lepszą kontrolę).

• Różnica stabilności w staniu na jednej nodze.
Sprawdź, czy potrafisz utrzymać równowagę,
stojąc na jednej nodze, i porównaj obie strony.
• Dysbalans podczas przysiadu. Sprawdź, czy
uciekasz w jedną stronę, bardziej siadając na
prawą lub lewą nogę.
• Dysproporcja napięć. Sprawdź, czy w trakcie
podciągania czujesz znacznie większe napięcie
na jednym z przedramion lub ramion.
• Napięcia taśm. Sprawdź, czy po ćwiczeniach
odczuwasz ciągniecie z jednej strony ciała, np.
napięcie idące od pleców do łydki albo od barku
do szyi.
• Różnica stabilności w planku. Sprawdź, czy w
pozycji „deski” bokiem nie odczuwasz znacznej
różnicy w równowadze i nie przechylasz się w
jedną ze stron.
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Jak w prosty sposób poprawić
koncentrację i czucie ciała?
Oddech: Połóż się wygodnie. Ułóż jedną
rękę pod głową, a drugą poniżej żeber na brzuchu.
Weź swobodny wdech i skieruj powietrze
w miejsce, gdzie ułożona jest ręka na brzuchu.
Następnie wykonaj powolny wydech i powtarzaj
tę czynność przez kilka minut. Skup się na
oddechu, poczuj, jak przechodzi przez kolejne
struktury ciała i dociera do brzucha. Następnie
zwróć uwagę na inne rejony ciała, zastanów się,
jak czujesz swoje kostki, podudzia, uda
i przeskanuj całe ciało w poszukiwaniu napięcia.
Poczuj, jak powietrze płynie przez twój
organizm, a dzięki temu nie tylko zwiększysz
koncentrację podczas treningu, ale również
skutecznie wyciszysz się przed trudami
nadchodzącego dnia. Wystarczy kilka minut
dziennie!

„Jesteśmy tak silni,
najsłabszy element”

jak

nasz

Jeśli dostrzegasz w swoim treningu
wyżej opisane sytuacje, warto wybrać się do
fizjoterapeuty i sprawdzić stan zdrowia. Wydawać
by się mogło, że nasze dawno zagojone urazy
są bez znaczenia, a stres emocjonalny
z przeszłości, zwłaszcza tej odległej, nie
pozostawia śladu na funkcjonowaniu ciała.
Prawda jest zupełnie inna. Niedoleczony uraz
nadgarstka z dzieciństwa może nadal zaburzać
pracę barku, a wypadek samochodowy nadal może
tworzyć napięcie na szyi, gdy tylko wsiadamy
do samochodu. Czy trening w takim przypadku
będzie efektywny?

Gdybym jako młody sportowiec zwracał większą
uwagę na pracę swojego ciała, pewnie uniknąłbym
większości kontuzji. Tobie to jeszcze może się
udać, dlatego jeśli chcesz wyciągnąć ze swojego
treningu jak najwięcej, to skoncentruj się na
tym, co robisz w trakcie. Dzięki temu nie tylko
poprawisz swoje wyniki sportowe, ale również
unikniesz nieprzyjemnych kontuzji i przerwy
w ulubionej aktywności.
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Różne drogi, wspólny cel
– Joga niejedno ma imię
Choć swoją tradycją sięga czasów starożytnych Indii, w ostatnich latach stała się bardzo
popularna w krajach Zachodu. Czemu zawdzięcza sławę? Joga to nie tylko idealna
forma medytacji i wyciszenia, ale także metoda wywierania korzystnego wpływu na psychikę.
Wspomaga również układ krążeniowo-oddechowego, wzmacnia oraz poprawia elastyczność
całego ciała. To forma ruchu, którą można uprawiać przez cały rok.

Jaki rodzaj jogi wybrać?

Hatha joga

Jeśli decydujemy się na regularne zajęcia
jogi w grupie organizowane pod okiem instruktora,
zazwyczaj wybieramy też daną „szkołę” jogi.
Warto wiedzieć więc, czym każda z nich się
charakteryzuje. Tym bardziej, jeśli chcemy
rozpocząć samodzielną praktykę – zapoznanie
się z najważniejszymi rodzajami pozwoli dobrać
ten najbardziej adekwatny dla własnych potrzeb
i cieszyć się pełnią możliwości, które stwarza.
Warto zaznaczyć, że klasyczny podział różni się
nieco od tego, jak klasyfikowane są współczesne
zajęcia.

Dla kogo?
Dla osób w każdym wieku, zwłaszcza dla tych,
którzy nigdy nie praktykowali jogi
Charakterystyka:
Klasycznie, hatha joga skupia się na asanach
(pozycjach jogi), pranajamie (oddechu) i krijach
(czyli oczyszczaniu). Charakteryzuje się większym
naciskiem kładzionym na praktyki fizyczne. Idąc na
zajęcia nazwane hatha joga możesz spodziewać
się raczej spokojnych ruchów, skupienia na
pozycjach, braku dynamicznych przejść.

Wiedza na temat jogi od początku była przekazywana w formie ustnej,
dlatego istnieje wiele różnych szkół i ścieżek. Wszystkie, choć różnią się
od siebie, mają ten sam cel, ale każda z nich charakteryzuje się specyficzną
praktyką. Za najważniejsze i najpełniejsze źródło wiedzy o jodze uważa
się powszechnie Jogasutry - traktat spisany przez indyjskiego mędrca
Patańdżalego. Zawarł w nich szeroką wiedzę na temat psychiki i anatomii
człowieka. Klasyczny system wyodrębnia pięć rodzajów jogi, które
odpowiadają odmiennym temperamentom: raja joga – w tłumaczeniu to
joga królewska; bhakti joga – tłumaczona jako joga oddania i miłości;
gnana joga – joga mądrości i wiedzy; karma joga – joga aktywności i
działania; hatha joga – joga praktyk fizycznych.
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Ashtanga
Dla kogo?
Dla zaawansowanych,
i wyzwania fizyczne.

Joga Iyengara
Dla kogo?
Dla początkujących oraz dla tych, którzy chcą
zwiększyć swoją wytrzymałość i odnaleźć
równowagę.
Charakterystyka:
W tej odmianie jogi istotna jest precyzja i dbałość
o szczegóły wykonywania poszczególnych
asan. Ich staranne wykonywanie i często
dłuższe utrzymywanie danych pozycji ma
na celu osiągnięcie balansu i równowagi oraz
wzmocnienie ciała. Podczas praktyki korzysta się
z wielu pomocy takich jak klocki, pasy lub
koce. Dzięki temu, ta odmiana jogi
staje się dostępna również dla
osób z różnymi schorzeniami
i dolegliwościami bólowymi
w obrębie kręgosłupa, jak i
stawów. W moim odczuciu
– to rodzaj jogi, dla którego
kluczowa jest fizyczna
obecność
nauczyciela,
który pomoże w doborze
pomocnego rekwizytu, czy
ułożeniu ciała.

lubiących

dynamikę

Charakterystyka:
Dynamiczna odmiana jogi, w której dużą wagę
przywiązuje się do rozciągania ciała oraz płynnego,
nieprzerwanego ruchu. Poprzez wykonywanie
powtarzalnych sekwencji asan, dąży się do
uspokojenia umysłu. Praktyka Ashtangi wiąże się
z określonymi zasadami, a jej poszczególne sesje
zawsze są identyczne – celem jest uzyskanie
perfekcji w wykonywaniu powtórzeń i odnalezienie
swojego tempa i rytmu ćwiczenia. Aby zacząć
ten rodzaj jogi warto najpierw poznać podstawy.
Przeciwwskazaniem do tego typu praktyki są
poważniejsze urazy w obrębie narządu ruchu oraz
znaczne dolegliwości bólowe kręgosłupa.

Vinyasa
Dla kogo?
Dla początkujących oraz ceniących
różnorodność i płynność ćwiczeń.

sobie

Charakterystyka:
Styl jogi, który łączy w sobie płynny ruch
z oddechem. W asanach zostaje się krótko,
a często nawet przez cały czas jest się w ruchu.
Ta odmiana jogi wzmacnia
i uelastycznia całe ciało,
wspaniale
relaksuje
i pozwala odpocząć umysłowi.
Zalecana jest jako joga na stres.

5

NeuroBook

Yin joga
Dla kogo?
Dla poszukujących wewnętrznej harmonii oraz
dla tych, co lubią statyczny wysiłek i intensywne
rozciąganie.
Charakterystyka:
Praktyka tej odmiany opiera się na filozofii Tao,
według której natura świata jest definiowana przez
dwie przeciwstawne i uzupełniające się energie –
yin i yang. Celem ćwiczeń jest m.in. osiągnięcie
balansu między tymi dwoma rodzajami energii.
Istotne w technice jest dłuższe utrzymywanie
pozycji, nawet do 5 minut.

Kundalini joga
Dla kogo?
Dla poszukujących wyciszenia i oczyszczenia
duchowego.
Charakterystyka:
Nazywana jogą świadomości; jej praktykowanie
ma oczyszczać organizm ze złych emocji, dlatego
też najczęściej uprawia się ją samotnie. Na
zajęciach praktykuje się asany, specjalne techniki
oddechowe, medytacje, wprowadza się mantry,
powtarzalne zaśpiewy oraz mudry, czyli układy
ramion, dłoni i palców.

Joga Nidra
Dla kogo?
Dla tych, którzy szukają głębokiego relaksu,
rozluźnienia, połączenia z własnym wnętrzem.
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Charakterystyka:
Technika głębokiej relaksacji, zwana jogą
snu psychicznego. Jej głównym celem jest
osiągnięcie stanu pełnego rozluźnienia, dobrego
samopoczucia i połączenia z własnym wnętrzem.
Pozwala na kontrolowane wycofanie się ze świata
wrażeń. Praktykuje się ją w pozycji leżącej, sesja
trwa około 30-50 minut. Pozostaje się w tym
czasie w totalnym bezruchu i wsłuchuje się w głos
nauczyciela.

Inne rodzaje jogi
Spośród
ciekawszych
odmian
warto
zainteresować się jogą hormonalną, jogą
twarzy, jogą dla kobiet w ciąży czy jogą
śmiechu. Bardzo widowiskowe są również
zyskujące obecnie popularność acro joga,
wykonywana w parach czy też aerial joga,
gdzie asany wykonywane są na hamakach
podwieszonych pod sufitem.

Jak zacząć i pogłębiać indywidualną
praktykę?
Dobrze jest rozpocząć praktykę jogi
od hatha-jogi. Wszystkie składowe praktyki
następują logicznie po kolei, co sprawia, że
praca nad sobą jest metodyczna, a dzięki
temu bezpieczna. Aby techniki jogi przyniosły
największe efekty, wymagają lat nieprzerwanej
pracy. Ważne, żeby na początku zaakceptować
swoja obecną sytuację, będącą punktem wyjścia
do praktyki oraz studiowania nauki jogi na nieco
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głębszym, filozoficznym poziomie. Podstawę
hatha-jogi stanowi asana, czyli konkretna pozycja
jogi, jak i praca z oddechem, pranayama. Od nich
można więc śmiało rozpocząć praktykę. Joga jest
w końcu doświadczeniem płynącym z praktyki
asan i pranajamy.

stawia przed nim praktyka. Na początku wystarczy
pięć minut siedzenia w bezruchu lub medytacji,
skupieniu się na oddechu. Już po takim czasie
zobaczysz różnicę w jakości swojego dnia.

Nawet jeśli chcemy na początku podjąć praktykę
jogi z myślą o poprawie zdrowia fizycznego czy
zmniejszenia dolegliwości bólowych, z czasem
samoistnie zauważymy poprawę ogólnej jakości
naszego życia na poziomie zarówno fizycznym, jak
i mentalnym. To niewątpliwie zachęca do dalszej
praktyki. Nie ma “lepszej” czy “gorszej” jogi. Nie ma
również znaczenia, czy swoją przygodę zaczynasz
na zorganizowanych zajęciach, czy od praktyki w
domu. Ważne, byś postawił pierwszy krok.

Może Ci się wydawać, że praktyka w domu
pozbawia Cię wspierającej siły jogi grupowej. W
Internecie istnieje wiele grup czy społeczności
zrzeszających joginów i joginki, które mogą Cię
wspomóc w indywidualnej praktyce.

Korzyści z praktyki pojawią się stosunkowo
szybko. Dla ułatwienia rozpoczęcia samodzielnej
praktyki przygotowałam dla Ciebie kilka zasad,
które wesprą cię na początku tej drogi. Dzięki nim
codzienne rozkładanie maty w domowym zaciszu
już wkrótce wejdzie ci w nawyk.

1. Znajdź swoje miejsce.

Jeśli jeszcze nie masz ulubionej przestrzeni w
domu, bądź nigdy się nad nią nie zastanawiałeś
– czas najwyższy ją znaleźć. Do tego zadania
zaangażuj swoją intuicję i uważność. Niech będzie
to miejsce w którym czujesz się szczęśliwy i
zrelaksowany i w którym nic nie będzie odwracać
Twojej uwagi.

2. Wybierz najlepszą dla siebie porę
dnia.

W jodze ważna jest także pora dnia, kiedy
stajesz na macie. Wybierz taką godzinę, w
której dysponujesz odpowiednią ilością czasu
i wiesz, że nic Cię nie będzie rozpraszać. Bądź
zdyscyplinowany i pamiętaj, że w jodze ważna
jest regularność. Staraj się praktykować nawet
codziennie. Nastaw sobie budzik na wybraną
przez siebie godzinę i staraj się nie opuszczać
żadnej sesji. Każdorazowo ustaw sobie konkretny
cel. Może to być na przykład 5, 10, a wkrótce
może i 20 minut na macie.

3. Bądź dla siebie wyrozumiały.

Na samym początku traktuj siebie z
wyrozumiałością i szacunkiem, daj czas sobie
i swojemu ciału. Pamiętaj, że powinno ono
stopniowo przyzwyczajać się do wyzwań, jakie

4. Skorzystaj ze wsparcia jogowej
społeczności.

5. Czytaj i chłoń wiedzę.

Pamiętaj, że joga to nie tylko zestaw ćwiczeń
fizycznych. Jest to przede wszystkim praktyka
mająca na celu wsparcie i umocnienie Twojego
ducha. Ma wiele wymiarów, na które składają
się między innymi rozciąganie, medytacja czy
oddychanie. To zaledwie mała część tego, co
joga ma do zaoferowania. By lepiej poznać i
pojąć rządzące nią prawidłowości, warto zgłębić
jej historię oraz filozofię. Internet daje ogrom
możliwości darmowego wyedukowania się w
temacie.

6. Do wielu razy sztuka.

Jeśli za pierwszym razem nie udało Ci się wejść w
rytm regularnej praktyki, próbuj dalej, do skutku.
Wierzę, że posiadasz w sobie dostateczna
ilość samozaparcia i chęci, aby temu podołać.
Pamiętaj, że do zbudowania silnych fundamentów
potrzeba czasu, dlatego nie przejmuj się małymi
niepowodzeniami. Gdy zdarzy Ci się chwila
przerwy – zacznij od nowa.

7. Zmierzaj do celu małymi krokami.

Z perspektywy dostępności czasu, lepiej jest
wejść na matę tylko na 10–15 minut, ale np.
2–3 razy dziennie, niż czekać aż uda Ci się
wygospodarować w ciągu dnia pełną godzinę na
praktykę. Bądź ambitny i pełen dobrych chęci,
ale jednocześnie realistyczny – jeśli wiesz, że
nie znajdziesz godziny, ogranicz się do 15 minut.
Przestań odkładać praktykę na później. Zacznij
ćwiczyć już dzisiaj, a wkrótce zobaczysz efekty!
Żródła:
Niedaszkowski B., Joga i ajurweda, wyd. Galaktyka, Warszawa 2015,
ISBN:9788375794090.
https://www.portalyogi.pl/blog/joga-rodzaje/
https://4f.com.pl/blog/post/rodzaje-jogi-wybierz-joge-dlasiebie#hatha-joga
https://miamiko.com/blog/2018/09/rodzaje-jogi-jak-wybrac-praktykenajlepsza-dla-siebie/
https://www.portalyogi.pl/blog/jak-zaczac-praktyke-jogi-w-domu/
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Od pracownika korporacji do
sportowca
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Ćwiczeń na efektywne rozpoczęcie dnia

1. Leżenie na lewym boku, nogi zgięte, ręce wyprostowane przed sobą jedna na drugiej. Prawą ręką sięgnij
maksymalnie za siebie i wyciągnij się.

2. Leżenie tyłem, nogi zgięte, ręce wzdłuż ciała. Podnieś biodra do góry jednocześnie unosząc zgiętą
prawą nogę do góry i wyprostowaną lewą rękę.
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3. Siad płaski, ręce wyprostowane i oparte w okolicy bioder. Unosisz się na rękach i zginasz nogi kierując
pośladki w stronę stóp.

4. Siad na piętach, ręce wyciągnięte maksymalnie przed siebie. Powoli przejdź do pozycji „pies z głową w
górze”.
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5. Tak zwany „koci grzbiet”. Maksymalnie zbliż brodę do mostka, kręgosłup wyciągnij do sufitu. Jednocześnie
wykonaj wdech nosem. Postaraj się nie zmieniać ułożenia bioder i kolan. Następnie głowę daj do sufitu, a
pępek skieruj w stronę podłoża. I zrób wydech nosem.

6. Wyciągnij prawą nogę do boku. Następnie lewą rękę wyciągnij, jakbyś chciała sięgnąć prawej pięty.
Wracając lewą ręką sięgnij maksymalnie za siebie.

7. Przy tym ćwiczeniu pilnuj, żeby pośladki cały czas przylegały do podłoża. Pilnuj zgięcia w biodrze i w
kolanie. Najlepiej, jakby miały po 90o.
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8. Przyjmuj pozycję kuczną. Nogi rozstaw jak najszerzej, stopy na zewnątrz. Rękami chwyć za swoje kostki
i schowaj głowę zwijając się w kulkę. Następnie prawą rękę wyciągnij maksymalnie za siebie.

9. Pozostań w pozycji kucznej. Ręce trzymają za kostki. Głowa schowana, jesteś zwinięta w kulkę.
Wykonując wdech zacznij prostować tułów i ręce. Przy zwijaniu się w kulkę wykonaj wydech.

Pamiętaj o tych ćwiczeniach,
wystarczy 10-15 minut
o poranku.
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„SYNEK ZOSTAW TĘ SZTANGĘ,
BO NIE UROŚNIESZ!”

czyli fakty i mity na temat treningu siłowego dzieci
i młodzieży.
Powszechnie panuje przekonanie, że trening
z obciążeniem wpływa negatywnie na rozwój
młodych osób, a przede wszystkim może
zaburzać ich wzrost. Powstało również wiele
mitów na temat „bezpiecznego” wieku,
w którym młody człowiek może udać się na
siłownię bez obaw.

Czy lęk jest uzasadniony?
Koronnym
argumentem
ludzi
przeciwnych treningowi siłowemu osób młodych
jest stwierdzenie, iż poprzez zastosowanie
oporu zewnętrznego dochodzi do nadmiernego
docisku powierzchni stawowych. W konsekwencji
tego zahamowane mają zostać procesy wzrostu
kostnego poprzez uszkodzenie chrząstki
nasadowej (znajdującej się w przynasadach kości
długich) [1].
W tym miejscu warto zaznaczyć kilka rzeczy [2]:
1. Wzrost ciała jest warunkowany nie tylko przez
chrząstkę nasadową, ale również przez czynniki
genetyczne, hormon wzrostu, hormony tarczycy
oraz hormony płciowe.
2. W przysadce mózgowej wydzielany jest
hormon wzrostu, zwany somatotropiną (GH lub
STH) już w okresie płodowym i po urodzeniu.
Jego wydzielanie jest ciągłe, jednak szczególnie
wzrasta u noworodków i w okresie pokwitania.
Jego ilość ulega zwiększeniu w pierwszych
godzinach snu, w czasie głodu oraz podczas
dużych wysiłków fizycznych. Pobudza on wzrost
kości, chrząstek i masy ciała.
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3. Obciążenia osiowe nie wpływają negatywnie
na kościec bez względu na wiek. Co więcej
– regularne obciążanie osiowo kości długich
powoduje poprawę gęstości struktur kostnych
i ich wzrost.

Trening siłowy wpłynie negatywnie
na Twoje kości?
Jak pokazują badania naukowe, młodzi
dwuboiści charakteryzują się wyższym poziomem
gęstości mineralnej kości oraz zawartości
mineralnej kości w stosunku do nietrenujących
rówieśników oraz nietrenujących dorosłych.
Mówiąc wprost – ich kości są
w znacznie lepszym stanie, niż osób z grup
kontrolnych [3,4].

Nikt rozsądny nie zaleca takiego
trenowania w młodym wieku.
Wiele uznanych organizacji1 zajmujących się
sportem popiera dążenie do wzmocnienia siły
mięśniowej u dzieci i nastolatków pod warunkiem
stosowania odpowiednich kryteriów [5].

American Academy of Pediatrics, American College of
Sports Medicine, National Strength and Conditioning
Association, British Association for Sports and Exercise
oraz Presidents Council on Physical Fitness
1.
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W tak młodym wieku treningi siłowe
są bardzo kontuzjogenne
Jednym z bardziej przekonujących
dowodów na działanie treningu przeciw
kontuzjom, jest zestawienie wyników 27 badań z
lat 1978 do 2006 r., w których łącznie 816 dzieci
i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat wykonywało
ćwiczenia oporowe oparte na ćwiczeniach
olimpijskich, typu push, z użyciem hantli, maszyn
oraz z obciążeniem własnego ciała [6].
Spośród wszystkich badań, zaledwie trzy wskazały
występowanie urazów wśród ćwiczących. Były to
[7,8,9]
:
- ból przedniej części barku, który ustąpił
po tygodniowym odpoczynku
- naciągnięcie mięśni barku, skutkujące
pominięciem jednej sesji treningowej
- niespecyficzny ból przedniej części uda, który
ustąpił po 5 minutowym odpoczynku
Szacowane wskaźniki obrażeń były bardzo niskie.
Ponadto, nie znaleziono dowodów na uszkodzenie
mięśniowo-szkieletowe lub martwicę mięśni [7].
Mało
tego,
badania
wykazały
także
bezpieczeństwo i brak odnotowanych kontuzji
podczas stosowania u dzieci i młodzieży (już od
6 r.ż.) testu 1RM (one rep max – czyli maksymalny
ciężar jaki zawodnik jest w stanie podnieść tylko
raz) przy użyciu zarówno maszyn oporowych, jak
i ciężarków [10,11,12].

i kontrolą ruchu – nie wywołuje tak dużych
przeciążeń na aparat więzadłowy i nasady kostne,
jak gwałtowne lądowanie po skoku podczas gry np.
w siatkówkę czy koszykówkę. W kontrolowanym
ruchu przysiadu, wartość przyspieszenia jest
kilkukrotnie mniejsza, niż w przypadku lądowania
po skoku. Pomimo zewnętrznego dociążenia
dodatkową masą, stosunek iloczynów w obu
przypadkach wypada na korzyść przysiadu.
Oznacza to, że podczas przysiadu generowane
są znacznie mniejsze siły na powierzchnie
stawowe, niż w przypadku skoków. Odwrotny
wynik może powstać jedynie przy bardzo dużych
obciążeniach założonych na sztangę w stosunku
do wagi ciała, przekraczających ją o kilkaset
procent. [13,14].
Rzecz jasna kontuzje podczas wykonywania
treningu oporowego dzieci również się zdarzają.
Według badaczy tułów oraz dolny odcinek
kręgosłupa stanowią najczęstszy obszar
występowania urazów. Jednakże większość
spośród opisanych sesji prowadzona była bez
nadzoru przeszkolonego trenera [15,16,17,18].
Urazy chrząstki wzrostowej kości, pomimo
iż są możliwe, nie zostały odnotowane w żadnym
prospektywnym badaniu z wykorzystaniem
treningu oporowego u dzieci i młodzieży,
w których treningi odbywały się pod kontrolą
profesjonalnych instruktorów ćwiczeń siłowych
i
przygotowania
motorycznego
dzieci
i młodzieży [19].

Jest tyle innych, bezpieczniejszych
sportów
Badania opisujące częstość występowania
urazów u młodzieży trenującej dwubój oraz
trójbój wskazują jednoznacznie na większe
bezpieczeństwo tych sportów względem innych
aktywności. Dla potwierdzenia wyników, rocznej
obserwacji poddano 70 młodych dwuboistów
(7-16 lat) startujących czynnie w zawodach. Przez
rok obserwacji nie stwierdzono żadnych kontuzji,
ani uszkodzeń wymagających opieki medycznej.
Na kolejny plan wysuwa się tutaj również
biomechanika z fizyką, które jasno wskazują, że
wykonane prawidłowo powtórzenie z obciążeniem
zewnętrznym (np. przysiad) – z zachowaniem zasad
techniki, prawidłowym napięciem mięśniowym
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No dobrze, w takim razie jak ćwiczyć?
W
programach treningowych dla dzieci
i młodzieży specjaliści zalecają stosowanie
ruchów globalnych, wielostawowych, zwłaszcza
ruchów
odpowiadających
ćwiczeniom
dwubojowym, które mają za zadanie zwiększać
wydajność i zmniejszać ryzyko odniesienia
potencjalnych obrażeń [20].
Najistotniejsze
w
procesie
wdrażania
młodych osób w świat ćwiczeń siłowych są
obecność, kontrola i doradztwo merytoryczne
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doświadczonej osoby dorosłej, posiadającej
odpowiednie kwalifikacje z zakresu przygotowania
motorycznego dzieci i młodzieży.
Istotną kwestią jest otwarcie na szeroką
gamę aktywności sportowych. Związane jest
to z szybkim nudzeniem się dzieci podczas
trenowania przez dłuższy czas jednego rodzaju
sportu. Zróżnicowanie aktywności sportowych
nie tylko zapobiega zniechęceniu, ale również
umożliwia szybszy i pełniejszy rozwój sprawności
fizycznej [21].
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JAK SZYBKO I BEZPIECZNIE WRÓCIĆ
DO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
PO INFEKCJI COVID-19?
Choroba ta upośledza w dużej mierze układ
oddechowy, co wpływa na kondycję fizyczną.
Problemem są nie tylko objawy podczas
zarażenia, ale też późniejszy powrót do pełnej
sprawności. Jak dostosować parametry
wysiłku fizycznego, by jak najefektywniej
kontynuować swoje założenia treningowe
sprzed choroby?

FAZA 4 – po 3 tygodniach od choroby trwa
kolejne kilka dni, polega na powrocie do
normalnych obciążeń treningowych. Bazujemy
na ćwiczeniach odpowiednich dla wybranej
dyscypliny sportu. Aktywność fizyczna może
być wydłużona do 1h. Po tej fazie stopniowo
wracamy do progresowania treningowego sprzed
infekcji, obserwując swoje odczucia.

Stopniowy powrót do sprawności po
infekcji COVID-19 rozpoczyna się po ustąpieniu
ostrych objawów takich jak: gorączka, duszności,
suchy kaszel i bóle mięśniowe. Dopiero wtedy
możemy bezpiecznie rozpocząć jakąkolwiek
aktywność fizyczną.
FAZA 1 – trwa do 2 tygodni po chorobie,
polega na spokojnej aktywacji układu sercowonaczyniowego przy wykorzystaniu spacerów
i czynności dnia codziennego. Zwłaszcza w
pierwszym okresie po chorobie ważne jest, aby
zwrócić uwagę na system oddechowy, który
zazwyczaj jest najmocniej obciążony w trakcie
infekcji. W związku z tym, bardzo ostrożnie
podchodzimy do wdrażania wysiłku.
FAZA 2 – trwa kilka dni, polega na zwiększeniu pracy
serca do <70% tętna maksymalnego. Oznacza
to dla większości osób szybszy spacer bądź
jazdę na rowerze, a dla bardziej wytrenowanych
lekki trucht. Zalecany jednorazowy czas trwania
wysiłku nie powinien przekraczać 15 minut.
FAZA 3 – trwa dodatkowe kilka dni, polega
na zwiększeniu pracy serca do <80% tętna
maksymalnego. Zalecany wysiłek powinien trwać
między 30-45 min. Zwiększamy obciążenia
treningowe, jednak bacznie obserwujemy
ewentualne symptomy nadmiernego zmęczenia,
takie jak: duża bolesność mięśniowa, problemy
z oddychaniem czy kołatanie serca. Do swojej
aktywności włączamy pracę coraz większej ilości
systemów, w tym większe zaangażowanie układu
nerwowego, stosując ćwiczenia koordynacyjne.

Podane okresy są orientacyjne i muszą
być dostosowane do jednostki. Zależą przede
wszystkim od czasu trwania oraz intensywności
objawów. W każdej z faz zalecane jest jako
uzupełnienie wdrożenie ćwiczeń oddechowych.
Podsumowując,
infekcja
COVID-19
obciąża i rozleniwia organizm. Progresywna
stymulacja wszystkich systemów w naszym
ciele za sprawą aktywności fizycznej pozwoli
na szybszy powrót do pełnej sprawności.
Aby zregenerować układ nerwowy, sercowonaczyniowy i oddechowy po chorobie,
niezbędne jest wdrożenie różnorodnego,
regularnego ruchu.
Elliott N., Martin R., Heron N., Elliott J., Grimstead D.,
Biswas A.; “Infographic. Graduated return to play guidance
following COVID-19 infection”; British Journal of Sports
Medicine (BJSM); Oct 2020, 54 (19) 1174-1175; 22 czerwiec
2020 r.
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BŁĘDY, NIEPOROZUMIENIA
I NADINTERPRETACJE W TRENINGU
„Czego nie wiesz, to dowyglądaj” - mawiał
mój przyjaciel, wskakując w świeżutki garnitur
i idąc na egzamin. O ile takie podejście może
się opłacić na sali egzaminacyjnej,
to na siłowni, mając nad głową spory kawał
żelastwa… już niekoniecznie. Dlatego też
omówimy sobie najpopularniejsze błędy
i nieporozumienia spotykane na siłowniach,
albowiem zabierając się za pracę nad
własnym ciałem warto zadbać o solidny
fundament wiedzy.

1. Wyciskanie sztangi z nogami na
ławce/ w powietrzu.
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Wyciskanie sztangi leżąc to złożone
ćwiczenie, którego poprawne technicznie
wykonanie wymaga zaangażowania wielu różnych
grup mięśniowych. Jednym z elementów
umożliwiających wyciśnięcie większego ciężaru
jest tak zwany leg drive. Jest to wciśnięcie nóg
w podłoże, a tym samym poprzez taśmy
mięśniowo-powięziowe
przekazanie
dodatkowego
napięcia
umożliwiającego
bardziej gwałtowne wyjście w górę podczas
rozpoczynania fazy koncentrycznej ćwiczenia.
Ustawienie nóg na ławeczce, lub trzymanie
ich w powietrzu uniemożliwia wykonanie leg
drive’u, a tym samym znacznie obniża siłę w
omawianym boju. Taka forma wykonywania
ćwiczenia ma także istotny wpływ na samą
pozycję wyjściową. O ile ustawienie stóp
na ławeczce umożliwia zachowanie mostka
z poprawnie zaznaczoną lordozą odcinka
lędźwiowego kręgosłupa, o tyle uniesienie nóg
w górę, ową pozycję znacząco utrudnia. Warto
zaznaczyć, że jest to pozycja niezwykle ważna,
ponieważ wykonanie mostka wraz z ustawieniem
łopatek w retrakcji i depresji umożliwia bezpieczny
dla stawów barkowo-obojczykowych oraz
całego
kompleksu
barkowego
rozkład
obciążenia,
niepowodujący
przeciążeń
i urazów. Wyciskanie z nogami na ławeczce

może mieć zastosowanie w przypadku
uszkodzenia mięśni kończyn dolnych, lub
w celu wyłączenia odruchu leg-drive’u i pracy
wyłącznie górną partią ciała. Jednakże zostawmy
to zawodowcom, którzy celują w maksymalne
podwyższenie swoich wyników, a takie zabiegi
wpisane mają w solidnie przemyślany plan
treningowy.

2. Podciąganie się z pomocniczą
gumą.
Większość z początkujących ma problem
z początkową fazą ruchu koncentrycznego
podciągania na drążku. Aby ułatwić sobie tę
naukę często korzysta się z pomocniczej
gumy. Jeden koniec zaczepia się na drążek,
w drugi wkłada się stopę. Dzięki temu
wykonanie kilku powtórzeń staje się możliwe.
Jest w tym jednak pewien szkopuł…
Pozostając w całkowitym dead hang’u
(maksymalnym zwisie) mięsień najszerszy
grzbietu jest maksymalnie rozciągnięty. Inicjacja
ruchu podciągania i aktywacja w tej pozycji
najszerszego grzbietu oraz pracy łopatki
stanowi najczęstszy problem początkujących
osób. Dlaczego więc guma nie jest tutaj dobrym
rozwiązaniem?
Największe
rozciągnięcie
gumy występuje w momencie największego
rozciągnięcia mięśnia najszerszego grzbietu,
czyli w pełnym zwisie, to znaczy w momencie,
w którym omawiany początkujący ma
najmniej siły. Mówiąc wprost – guma będzie
najbardziej pomagać mu w momencie,
w którym jest najsłabszy, a najmniej
w momencie w którym ma on najwięcej siły.
Poprzez takie działanie osoba ucząca się
podciągania, nie wzmacnia swojego słabego
ogniwa, jakim jest inicjacja ruchu podciągania,
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tym samym doprowadzając do sytuacji, w której
być może nigdy nie nauczy się samodzielnie
podciągać w pełnym zakresie ruchu, bądź
osiągnie swój cel o wiele później niż zamierzała.

Jak robić to mądrze?
Dobrym pomysłem jest wykorzystanie maszyny
podciągającej ćwiczącego w górę – jej zaletą
jest pomoc w całym zakresie ruchu o stałej
sile, którą można w prosty sposób modyfikować.
Kolejną metodą jest podciąganie skupione
na fazie ekscentrycznej, polegające na
wykonaniu fazy koncentrycznej z wyskokiem,
a następnie powolnej fazy ekscentrycznej

3. „Ego lifting”
Dotyczy on wielu partii mięśniowych, jednak
niepodzielnie króluje tutaj uginanie przedramion
ze sztangą, czy hantelkami połączone
z charakterystycznym zarzutem i wygięciem
pleców w łuk. Osoby wykonujące wspomnianą
czynność mają po prostu zbyt wiele kilogramów
założonych na gryf, przez co ich bicepsy nie
są w stanie wykonać prawidłowego technicznie

powtórzenia. Tym samym siłę niezbędną
do podniesienia ciężaru generują z zarzutu
tułowiem. Jest to ruch oszukany, który znacząco
zmniejsza bodziec dla bicepsów, natomiast spore
obciążenie przekłada w dynamiczny sposób
na grupę prostowników grzbietu, co nie jest
do
końca
bezpieczne.
Następuje
utrata stabilności postawy, zmiana ustawienia
fizjologicznych
krzywizn
kręgosłupa
oraz powstają siły ścinające na krążki
międzykręgowe. „Ego lifting” jest zmorą siłowni,
obniża jakość ćwiczeń docelowo mających
aktywować biceps i jednocześnie powoduje
przeciążenia innych struktur. Z tego względu
należy zawsze stosować się do zasad prawidłowej
techniki wykonywania ćwiczeń i lepiej jest wziąć
mniejszy ciężar, a zrobić ćwiczenie poprawnie,
niż łechtać własne ego maskując realną słabość.
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4. Brzuszki?

5. Małpi chwyt podczas wyciskania

Branża fitness może pochwalić się szerokim
repertuarem ćwiczeń stworzonych, aby trenować
mięśnie brzucha. Nie wszystkie z nich jednak są
tak zdrowe i skuteczne, jak oczekiwaliby tego
ćwiczący. Za przykład niech posłuży niegdyś
szalenie popularna aerobiczna 6 weidera.

Zaczęliśmy od wyciskania leżąc i na nim
zakończymy. Wiele osób podczas wykonywania
tego ćwiczenia stosuje tzw. małpi chwyt polegający
na nieobejmowaniu kciukiem sztangi. Jest to
niebezpieczne zwłaszcza przy dużych ciężarach,
gdyż nie zapewnia pewnego, stabilnego chwytu
oraz stwarza bardzo duże ryzyko upadku sztangi
na ciało osoby ćwiczącej. Ponadto wymusza
zgięcie grzbietowe w stawach nadgarstkowych,
co
prowadzi
do
nieergonomicznego
przenoszenia obciążenia i w konsekwencji może
prowadzić do wystąpienia urazów nadgarstków,
cieśni kanału nadgarstka, a także do osłabienia
samego wyciskania.

• Za zgięcie w stawach biodrowych odpowiada
głównie mięsień biodrowo-lędźwiowy, a nie
prosty brzucha. Za pomocą pracy wyłącznie
mięśnia prostego brzucha nie jest się w stanie
wykonać siadu z leżenia (nie pozwalają na to
przyczepy mięśniowe). Dlatego też mięsień ten
w wielu ćwiczeniach jest wyłącznie agonistą
głównodowodzącego biodrowo-lędźwiowego.
• Ćwiczenia mięśni brzucha, w których
wykorzystuje się długą dźwignię (uniesione nad
podłoże obie wyprostowane nogi), wymagają
wysokiego poziomu kontroli motorycznej
od ćwiczącego, aby zachować niezmienione
krzywizny kręgosłupa. Podczas nich aktywują się
również – ponownie – w głównej mierze mięśnie
biodrowo-lędźwiowe, zamiast docelowych mięśni
brzucha.
• Aby aktywować głównie mięsień prosty brzucha,
należy wyłączyć aktywację mięśnia biodrowolędźwiowego, stosując hamowanie reciprokalne.
W tym celu aktywuje się antagonistów biodrowolędźwiowego, czyli mięsień pośladkowy wielki oraz
mięśnie grupy kulszowo-goleniowej. Wówczas
podczas ruchu unoszenia tułowia uzyskujemy
aktywację upragnionego prostego.
Idealnym przykładem takiego
ćwiczenia są brzuszki Jandy,
których wizualizację możesz
ujrzeć w tym filmie:
https://youtu.be/1vVrBrSE6bU
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Pamiętaj, że kluczem do zachowania zdrowia
i optymalizacji wyników siłowych jest stosowanie
się do zasad poprawnego technicznie
wykonywania ćwiczeń.
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Autor: Patryk Wąsowski

IG /fizjoterapiawasowski/

REGENERACJA - NIEODZOWNA CZĘŚĆ
TRENINGU
Każdy, kto uprawia aktywność sportową
amatorsko czy zawodowo powinien znaleźć w
swoim planie treningowym czas na na chwilę
ukojenia po całym dniu pracy i pędu życia.

Mata do akupresury
Często dostaję od swoich pacjentów pytania
dotyczące autoterapii i regeneracji w warunkach
domowych. Z własnego doświadczenia mogę
polecić matę do akupresury. Wystarczy ok. 20
minut wolnego czasu i kawałek podłogi - ważne,
aby było Ci wygodnie.
Jej obsługa jest banalnie prosta. Rozkładamy
matę i kładziemy się na niej częścią ciała, w której
czujemy dyskomfort, lub która dostała w kość
podczas treningu. Pierwszy kontakt może być
nieprzyjemny, ale po chwili magia akumaty zacznie
działać, przynosząc ulgę i ukojenie.
Kolce akupresurowe (przypominające kształtem
różyczki) znajdujące się na macie mają za zadanie
stymulować punkty skórne, dzięki którym
dochodzi do:
-zmniejszenia odczucia stresu
-uwolnienia dodatkowej dawki endorfin
-rozluźnienia tkanek
-zwiększenia działania przeciwbólowego
-wzrostu temperatury skóry, wywołanego
przekrwieniem
-poprawy jakości snu
Akumata potrafi znieść dolegliwości bólowe
niemal do zera, jednakże warto pamiętać, że
bez wyleczenia przyczyny problemu, będzie to
jedynie działanie doraźne, dobre tu i teraz. Należy
też wspomnieć, że regularne użytkowanie maty,
nie może kojarzyć się z bolesną koniecznością,
a zabiegiem przynoszącym ulgę. Jeżeli na
początkowym etapie kontakt z kolcami powoduje
zbyt duży dyskomfort, nie rezygnujmy. Wystarczy
położyć na matę kawałek cienkiej tkaniny (np.

tetry) i stopniowo przygotować skórę na pełne
odczucia.
Ile powinna trwać sesja? Sam osobiście zalecam
ok. 20/30 minut. Po tym czasie wszelkie odczucia
i stymulacja ulegną wyciszeniu. Natomiast nic
nie stoi na przeszkodzie, aby pozostać na macie
dłużej. Niektórym z moich pacjentów zdarzało się
nawet zasnąć podczas sesji matowania.

Roler
Podobnie jak mata do akupresury, roler nie jest
remedium na wszelkie bolączki, które dotykają
nasz organizm. Każde działanie podjęte w obrębie
naszego ciała powinno mieć z góry zamierzony
cel. Rolowanie dla samego rolowania mija się
z celem. Chyba, że mamy naturę cukiernika, a
naszą pasją jest wałkowanie ciasta, to wtedy
podobnie możemy potraktować nasze ciało.
Kilka „przejazdów” po napiętej strukturze,
zmobilizowanie danego segmentu kręgosłupa,
3 do 6 powtórzeń i działamy dalej. Jeśli mamy
ograniczenie w barkach, miednicy, stopie, to
popracujmy nad tym problemem z fizjoterapeutą
lub trenerem personalnym. Inaczej będziemy
tkwić w miejscu licząc na wałek jak na tabletkę
przeciwbólową idealnie trafiającą w miejsce bólu
(o czym nieustannie zapewniają reklamy
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Nie oznacza to wcale, że roler jest w treningowej
rutynie zbyteczny. Jego pozytywne działanie to
m.in.
-poprawa elastyczności i mobilności stawów
-korzystny wpływ na poprawę ukrwienia
-przyspieszona regeneracja
-czujemy, że robimy dla siebie coś więcej
Reasumując, liczą się umiar, cel, i konkretne
założenia - inaczej poczujemy jakby ktoś chciał
nas…wyrolować.

Medytacja
Regeneracja ciała, to jedno, ale regeneracja
umysłu, to równie ważna sprawa.
Jak poradzić sobie z rozsupływaniem gęsto
splecionego kłębka myśli, wypełniającego
szczelnie przestrzeń między uszami? Tym
sposobem jest medytacja. Wcześniej patrzyłem
na nią nieco spode łba. Zdawało mi się, że jest
to działanie lekko wydumane, wymagające
sporo czasu i wiedzy tajemnej, w idealnych
warunkach zdobywanej na szczytach Himalajów.

Rzeczywistość szczęśliwie wygląda o wiele
prościej.
Medytacją może być każdy moment, w którym
pozwolimy naszym myślom na spokojny przepływ,
zaakceptujemy sytuację, w której się znajdujemy,
bez konieczności ciągłego zadręczania.
Medytacja nie wymaga pozycji lotosu, kadzideł ani
innych gadżetów. Ma być chwilą komfortu dla nas,
czasem by się zatrzymać. Strefą bezpieczeństwa
pozwalającą być sam na sam z myślami, na naszych
warunkach, dodającą energii lub przynoszącą
ukojenie. U mnie sprawdza się wariant poranny.
Chwilę po wstaniu poświęcam ok. 10 min na
medytację na dobry dzień. Traktuję ją niczym
poranny prysznic dla umysłu.
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JAK SIĘ RUSZYĆ

- SPONTANICZNA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, ROZRUCH PRZY BIURKU I PROSTE
ĆWICZENIA, KTÓRE POMOGĄ CI UTRZYMAĆ FORMĘ

Ruch towarzyszy nam na co dzień. Otwarcie
powiek, przewrócenie się z boku na bok,
szczotkowanie zębów, wyjście do pracy. Te
wszystkie podstawowe czynności wymagają
ruchu. Jednak często to zbyt mało, żeby
utrzymać ciało w dobrej formie. Jeśli mamy
siedzącą pracę, wszędzie poruszamy się
samochodem i nie uprawiamy regularnie
sportu, to nasze ciało może cierpieć na
deficyt ruchu.

Ciało często komunikuje niedostatek
aktywności i może się on objawiać:
• bólami różnych jego części (w tym głowy
czy pleców),
• trudnością w zapamiętywaniu, nauce,
• osłabioną koordynacją ruchową,
• problemami ze snem.
Aktywność fizyczna wpływa na sprawny mózg,
życie bez bólu, równowagę emocjonalną, lepszą
wrażliwość insulinową, jakość snu itd. Chcesz
zadbać o któryś z powyższych aspektów?
Zapraszam Cię do dalszej lektury. Poznaj proste
sposoby wprowadzania aktywności do swojej
codzienności.

aktywności, tym więcej ruchu i korzyści z niego
płynących.
Zaparkuj nieco dalej od miejsca docelowego
Zapewne już myślisz, że przecież zwykle się
śpieszysz, więc to bez sensu. Czy jednak nie
jest tak, że więcej czasu zajmie Ci szukanie
odpowiedniego miejsca parkingowego, niż
przejście kilkuset metrów?
Korzystaj ze schodów zamiast windy
Oczywiście jeśli wejście po schodach jest dla
Ciebie na tyle męczące, że zaczynasz się pocić,
możesz na początek używać schodów w drodze
powrotnej lub tylko przy schodzeniu.
Jeśli możesz, wybieraj przemieszczanie się
pieszo
Oszczędzisz w ten sposób na paliwie, opłacie za
parking i przyczynisz się do dbania o środowisko.
Wprowadź rozruch z rana lub po pracy
Rozruszaj całe ciało, segmenty, które przez
większość dnia nie są wykorzystywane. Może to
być rozciąganie, mobilizacja, taniec - na co tylko
masz ochotę.

Spontaniczna aktywność fizyczna
Ciało stworzone jest do ruchu, jednak mimo
wszystko więcej czasu spędzamy poza
treningiem, niż na nim. Dlatego większą
uwagę powinniśmy zwracać na aktywność
spontaniczną. To taki rodzaj ruchu, który, jak
sama
nazwa
wskazuje,
podejmujemy
spontanicznie. Na przykład gdy usłyszysz
ulubioną piosenkę i zaczynasz tańczyć lub gdy
spotkasz sąsiadkę i postanowisz pomóc jej
wnieść zakupy do domu. Im więcej takiej
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Rozruch przy biurku
Być może znasz ten stan, gdy po kilku
godzinach siedzenia przy biurku lub jazdy w
samochodzie pojawia się zmęczenie, spadek
energii lub ból. Zamiast brać tabletki, lepiej
wyrobić sobie nowy nawyk. Najlepsze, co możesz
zrobić w takiej sytuacji, to sięgnąć po szklankę
wody i chwilę się poruszać. Wystarczy przejść
się po schodach albo zrobić sobie krótki spacer
dynamicznym, maksymalnie sprężystym krokiem.
Możesz też wykonać prosty rozruch przy biurku.

Otwarcie klatki piersiowej
Jedna ręka wędruje w górę nad głowę,
a następnie w tył, z jednoczesnym otwarciem
klatki piersiowej i skrętem kręgosłupa. Wyobraź
sobie, że łopatka jest odkładana w dół pleców
w kierunku pośladków. Bardzo ważne: postaraj
się, by pośladki nie odrywały się od krzesła, a
biodra “patrzyły” niezmiennie przed siebie.
Wykonaj ćwiczenie na obie strony. Obecny w tym
ćwiczeniu ruch skrętny może łagodzić niektóre
bóle kręgosłupa i karku czy bóle miesiączkowe.

Wspięcia na palce w siedzeniu
Siedząc ze zgiętymi kolanami i ustawionymi
pod nimi kostkami wykonaj wspięcia na palce.
Najlepiej zacząć od wolnego wspięcia na palce
i bardzo wolnego opuszczenia pięt z powrotem
na ziemię. Następnie możesz przyspieszyć fazę
wspięcia na palce, utrzymać tę pozycję przez
trzy do pięciu sekund i powoli opuszczać pięty na
podłogę.

Pronacja i supinacja
Czyli pomachaj uniesioną stopą na boki, ruch
odbywa się w stawach stępu.
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Rusz biodra
W zależności od wysokości krzesła i
Twojego zakresu ruchu zgięcia i wyprostu w
biodrze, ćwiczenie wykonaj siadając na krześle
lub bez dotykania krzesła pośladkami. Wykonaj
maksymalne zgięcie w biodrze (wypięcie się),
zachowaj przy tym neutralną pozycję kręgosłupa.
Głowa niech będzie jego przedłużeniem. Stopy
nieco szerzej niż szerokość bioder, ułożone
równolegle do siebie i w całości stojące na ziemi.
Jeśli możesz, ugnij kolana i zejdź tak nisko, na ile
dasz radę przy zachowaniu neutralnej krzywizny
kręgosłupa (bez ruchu w odcinku lędźwiowym).
Następnie powróć do pozycji pionowej (wykonaj
wyprost w biodrze i kolanach).
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ROZRUCH NA MACIE
Po pracy naszym zmęczonym plecom należy się odrobina uwagi. Zwłaszcza w przypadku bólów kręgosłupa,
warto znaleźć dosłownie chwilę każdego dnia na kilka prostych ćwiczeń, które stosowane regularnie będą
działać przeciwbólowo.
Odruch brzuszny
Połóż się na plecach. Pogłaskaj boczną część brzucha od góry do dołu ok. piętnaście razy w celu
pobudzenia obszaru, nad którym będziemy pracować. Ugnij nogę w kolanie pod kątem dziewięćdziesięciu
stopni, tak aby kość udowa znajdowała się prostopadle do podłogi. Następnie wykonaj zgięcie boczne,
tak by zbliżyć bark do kolca biodrowego. Głowę przyłóż do barku i unieś ramię jak przy wykonywaniu
brzuszków. W tej pozycji wytrzymaj sześć sekund. Wykonaj po sześć powtórzeń na stronę.
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Odruch Galanta
Ustaw się w pozycji na czworaka. Głowa inicjuje ruch, dlatego na początek przytul głowę do barku
i postaraj się zbliżyć bark w kierunku bioder, a biodro podciągnij do barku. W tej pozycji również wytrzymaj
ok. sześciu sekund, wykonując po sześć powtórzeń na stronę.

1

2

3

4

NeuroBook

Odruch Moro
Leżąc na plecach, zwiń się w kulkę, tj. broda i kolana przyciągnij maksymalnie blisko klatki piersiowej,
dłonie obejmują kolana. Wytrzymaj w tej pozycji sześć sekund, następnie przejdź do maksymalnego
wyprostu i wytrzymaj w nim również sześć sekund. Całość powtórz sześć razy.

Małymi kroczkami
Oczywiście nie musisz robić wszystkiego naraz. Wybierz to, co sprawdzi się u Ciebie. Poza tym, co nagle,
to po diable. Jeśli nagle zaczniesz znacząco więcej się ruszać, regeneracja organizmu nie nadąży i zamiast
czuć się lepiej, poczujesz jedynie większe zmęczenie. Po prostu zacznij od miejsca, w którym jesteś, i
stopniowo zwiększaj ilość serwowanego sobie ruchu.
Co więcej daje nam aktywność? Temat jest bardzo rozległy, jeśli chcesz wiedzieć więcej zapraszam
Cię na mój profil.
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