MARZEC 2021

NEUROBOOK
KOBIETA I JEJ ZDROWIE

DZIEŃ DOBRY
B

yć może znamy się osobiście, możliwe
jednak, że nie mieliśmy jeszcze takiej okazji.
Autorami tekstów, które znajdziesz w środku,
są pasjonaci pracy z ciałem - fizjoterapeuci,
masażyści i trenerzy zrzeszeni w społeczności
NeuroKlubu. To społeczność, która pragnie, aby
każdy w Polsce był świadomy swojego zdrowia.
Pochodzimy z różnych miast, pracujemy z
różnymi pacjentami, łączy nas jednak dążenie
do popularyzowania nowoczesnej fizjoterapii
i marzenie o powszechności dostępu do
wiedzy dotyczącej zdrowia na nieznaną dotąd
skalę. O tym, czym tak na dobrą sprawę jest
#NowoczesnaFizjoterapia, dowiesz się w tym i
każdym kolejnym wydaniu. To bowiem dopiero
początek!
Chcemy, byś znał nas jako terapeutów o
całościowym podejściu do człowieka. Pracujemy
nie tylko z ciałem, ale i uwzględnieniem stylu
życia, środowiska, emocji i indywidualnej historii
każdego z pacjentów, rozumiejąc, że natura
ludzka nie podlega sztucznym podziałom i musi
być rozpatrywana holistycznie.
Fizjoterapia to dla nas znacznie więcej niż tylko
czas spędzony 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 i medycznego
żargonu.
Kobieta i jej zdrowie to temat ważny od zawsze, na
zawsze, a przy tym niewyczerpany. Intencjonalnie
więc poświęcamy mu każdy artykuł tego wydania,
by z obchodzonego w marcu Dnia Kobiet uczynić
należny mu cały miesiąc.

W TYM NUMERZE
Aby prościej było Ci odnaleźć tu wszystko, co
interesuje Cię w sposób szczególny, dobraliśmy
artykuły odnoszące się do kategorii:
- stylu życia (sprawdź koniecznie tekst
poświęcony aktywności sportowej w uzależnieniu
od faz cyklu),
- powszechnych dolegliwości i sprawdzonych
sposobów radzenia sobie z nimi (na czynniki
pierwsze rozkładamy m.in. PCOS),
- a także ciąży i właściwego przygotowania do niej
(to m.in. świetny esej o przygotowaniu do invitro
oraz inne spojrzenie na kwestię trymestrów).
W części praktycznej piszemy m.in. o stresie,
o tym, co można samodzielnie osiągnąć przy
pomocy bańki chińskiej i analizujemy zależności
między zdrowiem dna miednicy a odczuwaniem
satysfakcji ze współżycia, załączając instruktaż
pomocnych ćwiczeń.

Dobrze, że jesteś!
Z pozdrowieniami,
Redakcja
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Trzy trymestry, a może pięć?

- SZERSZE SPOJRZENIE NA TEMAT CIĄŻY

W

edług powszechnie obowiązującego
standardu myślenia czas ciąży dzieli
się na trzy trymestry, co z perspektywy
embriologicznego
rozwoju
człowieka
jest oczywiście jak najbardziej poprawne
i
zgodne
ze
stanem
faktycznym.
W perspektywie tego dziewięciomiesięcznego
kontinuum, w głównym dyskursie często
pomija się pewne istotne aspekty związane z
organizmem, bez którego młody przedstawiciel
gatunku homo sapiens nie miałby szans się w
ogóle rozwinąć – mianowicie organizmem matki.
Rozpatrując ciążę wyłącznie przez pryzmat tych
dziewięciu miesięcy, niejako pomijamy okres przed
samym zajściem w ciążę, a także czas połogu,
które dla organizmu matki są równie ważne, jak
trzy trymestry umieszczone pomiędzy nimi.
To trochę tak, jakby swój start w maratonie
rozpatrywać wyłącznie w kategoriach „przybędę,
przebiegnę, przeżyję”, bez uwzględnienia
odpowiedniego przygotowania treningowego
przed startem oraz umiejętnej odnowy
biologicznej po tak dużym wysiłku. Ciąża jest
dla organizmu kobiety właśnie swego rodzaju
maratonem, do którego należy:
• primo – rzetelnie się przygotować (i tu proponuję
wyróżnić „1 trymestr”),
• secundo – w zdroworozsądkowy i kontrolowany
sposób prowadzić jego przebieg (tu umieszczamy
nasze 3 trymestry),
• tertio – zadbać o odpowiedni proces regeneracji
po jego zakończeniu (tu ląduje ostatni “trymestr”).
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Jak się za to zabrać?
Opisywane przeze mnie rzeczy nie są jedynym
i wyłącznym gwarantem prawidłowego przebiegu
ciąży. Jeśli masz już ten czas za sobą, a nie robiłaś
którejś z nich, to nie znaczy, że zrobiłaś coś źle.
Moim zadaniem nie jest straszyć, że „masz to
zrobić”, a radzić, że „warto jest to zrobić, bo
benefity mogą być znaczące”.
Przygotowanie organizmu do ciąży to między
innymi odpowiednie nastawienie mentalne.
Akceptacja rozwijającego się nowego życia
we własnym ciele jest kluczowa dla ekspresji
hormonów utrzymujących ciążę oraz
wzmacniających więź między matką
a dzieckiem.
Jak w maratonie – mentalne nastawienie
może być niewystarczające. Trzeba
się również przygotować fizycznie.
O ile szkoły rodzenia uczą konkretnych
rodzajów aktywności i zachowań, to
należałoby uzupełnić ten temat także
z perspektywy czysto anatomofizjologicznej.
Fizjoterapeuta
czy
osteopata pomoże Ci ocenić zdolności
Twoich narządów wewnętrznych do
dostosowania się do ciąży, a przecież
jest się do czego dostosowywać! Macica
musi potrafić się odpowiednio rozciągnąć,
a potem skurczyć przy porodzie; leżące
nad nią narządy muszą powędrować
ku górze; mięśnie muszą dać radę
stabilizować Twoją sylwetkę; organizm
musi być w stanie prawidłowo filtrować
krew i odżywiać nie tylko Ciebie, ale
i dziecko. Dzięki wizycie u terapeuty
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możesz znacząco poprawić swój komfort
w trakcie planowanej ciąży, zminimalizować
ryzyko wystąpienia dolegliwości bólowych.
Pomyśl o sobie jak o sportowcu trenującym do
maratonu - oni także korzystają z możliwości
„podkręcenia
swoich
zdolności”
dzięki
konsultacjom z terapeutami.
Przed ciążą przydatna jest także suplementacja
m.in.
kwasem
foliowym
oraz
zdrowa
i odpowiednio zbilansowana dieta, którą
należałoby utrzymywać nie tylko w czasie ciąży,
ale i przez cały czas, aby żyć zdrowo i długo.
A co z ostatnim „trymestrem”? Jest to tak samo
istotny czas, jak wszystkie poprzednieTeraznależy
zadbać o to, aby Twój organizm szybko i sprawnie
powrócił do takiej jakości funkcjonowania, jaką
miał przed ciążą. Jak tego dokonać?

Dzięki
wdrożeniu
odpowiednich
i
dostosowanych
do
Ciebie
procedur
treningowych
oraz
terapeutycznych.
W przypadku gdy doszło do pęknięcia krocza lub
wykonywane było cięcie cesarskie – interwencja
terapeutyczna jest wskazana. Powstałe blizny
mogą w znaczący sposób wpływać na Twój
organizm, prowadząc do osłabienia kontroli
danego obszaru, a także predysponując do
przyszłych dolegliwości bólowych. Tożsama
sytuacja tyczy się nietrzymania moczu, które
w wielu przypadkach można wyeliminować
dzięki odpowiedniej terapii i treningom. Skoro
już o treningu mowa, to jego odpowiednie
programowanie i systematyczna realizacja
pomogą Ci bardzo szybko odzyskać sprawność
sprzed ciąży oraz przygotować Twój organizm na
nadchodzące nowe wyzwania!
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Zespół Policystycznych Jajników
- dowiedz się więcej

G

łównym, najłatwiej zauważalnym objawem
omawianego schorzenia jest brak miesiączki
przez okres ponad sześciu miesięcy, miesiączki
skąpe lub nieregularne (cykl jest skrócony poniżej
21 dni lub dłuższy niż 35 dni).
Kryteria warunkujące stwierdzenie PCOS to:
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Hiperandrogenizm – pod tym hasłem kryją się
wypadające włosy, nadmierne owłosienie na
górnej wardze, brodzie, klatce piersiowej, brzuchu
czy wewnętrznej części ud – lub androgenizm
z wyników badań biochemicznych. Wyniki
badań przedkładamy lekarzowi specjaliście i to on
dokonuje ich analizy.
Przy zlecaniu badań biochemicznych pod kątem
androgenizmu lekarz często decyduje się zbadać
stężenie hormonów tarczycy czy funkcjonowanie
nadnerczy, ponieważ zaburzone działanie tych
gruczołów może dawać objawy podobne do
symptomów kojarzonych z PCOS.
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Zaburzona owulacja lub jej brak – do tej
grupy objawów zalicza się przede wszystkim
zaburzone miesiączkowanie, w tym wydłużone
lub skrócone cykle, miesiączki skąpe lub całkowity
brak miesiączki przez ponad sześć miesięcy.
Występowanie tych objawów może być sygnałem
świadczącym o braku owulacji, a bagatelizowanie
tak wyraźnego czerwonego światła może
prowadzić do problemów z płodnością. Dlatego
tak ważne jest, by reagować na ostrzeżenia,
jakie wysyła nam nasz organizm. Najbardziej
wiarygodnym sposobem sprawdzenia, czy
występuje u Ciebie owulacja, jest wizyta u lekarza
ginekologa, zaplanowana na czas przewidywanej
owulacji. Wtedy lekarz wykona badanie USG.
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Kogo ten problem dotyka?
Wśród osób najbardziej narażonych
na wystąpienie PCOS są kobiety, w rodzinach
których występował zespół policystycznych
jajników, nadwaga, otyłość lub zespół
metaboliczny. Zdarza się, że problem
PCOS dotyczy również kobiet szczupłych,
w dobrej kondycji fizycznej, czynnie trenujących
i dbających o prawidłowe żywienie, dlatego
kontrola lekarska jest wskazana dla wszystkich.
Wartym podkreślenia jest jednak, że wymienione
dolegliwości mogą mieć różne stopnie nasilenia
w zależności od organizmu kobiety, a nawet mogą
u niej nie występować.

Do kogo warto się zwrócić?
Kluczem do prawidłowej diagnozy i dobrze
poprowadzonego leczenia jest kontakt z lekarzem
ginekologiem – endokrynologiem lub dwoma
lekarzami o wymienionych specjalnościach, którzy
współpracują ze sobą. Zespołu policystycznych
jajników nie należy się bać. Pomimo tego,
że objawy dolegliwości w połączeniu z diagnostyką
mogą brzmieć groźnie, jest to problem, nad
którym da się zapanować.

O co jeszcze możesz zadbać?
Zacznij od konsultacji z dietetykiem, który wskaże
Ci odpowiedni sposób żywienia i suplementację.
Bardzo istotne jest zadbanie o prawidłową florę
bakteryjną jelit (ma ona ogromne znaczenie we
wszystkich chorobach autoimmunologicznych),
możesz to zrobić poprzez naturalne probiotyki
i prebiotyki takie jak kefir, kiszonki, siemię lniane.
Dodatkowo warto pamiętać o kwasach omega-3
występujących w olejach roślinnych, nasionach
i orzechach, o suplementacji witaminy
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Kolejnym elementem jest regularna,
umiarkowana aktywność fizyczna, to znaczy
podejmowana 3–4 razy w tygodniu w formie
np. ćwiczeń interwałowych wymiennie ze
spokojniejszym typem treningu. Bardzo polecana
jest joga, której uprawianie, poza dobroczynnym
wpływem na kondycję, siłę i wytrzymałość,
wspomaga osiągnięcie spokoju psychicznego.
A to właśnie tego potrzebuje nasza głowa,
w której przecież mieszkają największe
ograniczenia i strach przed zmianą. Jeśli masz
pomysł na inny rodzaj aktywności, której
uprawianie sprawia Ci przyjemność, a nie będzie
męczącym obowiązkiem, bez wahania możesz
wybrać właśnie tę. Bardzo ważny jest NEAT,
czyli codzienna spontaniczna aktywność.
Jego poziom można podnieść poprzez
wybieranie bardziej angażujących czynności,
takich jak wejście po schodach zamiast korzystania
z windy, wybór roweru jako środka lokomocji czy
uprawianie codziennych krótkich spacerów. Równie
istotna jest dbałość o odpowiednią regenerację
i wystarczającą ilość snu.

D3 i zbawiennych właściwościach oleju
z wiesiołka. Dobre działanie wykazuje
również inozytol, który m.in. poprawia
wrażliwość organizmu na insulinę. Pamiętaj jednak,
by każdą decyzję dotyczącą suplementacji
konsultować ze specjalistą.
Przy PCOS rekomendowana jest dieta
przeciwzapalna o niskim indeksie glikemicznym,
czyli dieta zmniejszająca stan zapalny
rozprzestrzeniający się w organizmie. Jest
pozbawiona produktów przetworzonych i cukrów
prostych. Unikamy smażenia czy rozgotowywania
posiłków, dbamy o to, by była bogata w warzywa
i owoce, warzywa strączkowe, zdrowe oleje
i pełne ziarna zawarte w razowym pieczywie,
pełnoziarnistych makaronach i brązowym ryżu.
Warto również zadbać o wysoką ilość błonnika
w diecie. W niektórych przypadkach, jednak nie
zawsze, zalecana jest dieta redukcyjna, mająca
na celu zmniejszenie masy ciała.

PCOS to nie wyrok, a dobre nastawienie
psychiczne ma ogromne znaczenie w walce
z przeciwnościami. Zdarza się, że to styl życia jest
dla nas największym ograniczeniem, a tymczasem
już samo połączenie odpowiedniego żywienia
i regularnej aktywności, które w efekcie obniżą
masę ciała i poprawią kondycję organizmu,
przyniesie sporą zmianę. Gdy dodamy do tego
dobrze poprowadzoną terapię farmakologiczną,
możemy spodziewać się tylko pozytywnych
efektów w formie wyregulowanych cykli,
ustabilizowanych hormonów, a nawet czystego
obrazu USG. Wczesne wykrycie zaburzeń
w funkcjonowaniu organizmu daje większe szanse
na kontrolowany przebieg PCOS, a nawet uniknięcie
niektórych jego skutków. Dlatego bądź dla siebie
dobra i zbadaj się! Wybierz się do ginekologa
i wykonaj cytologię, badanie piersi i komplet
zleconych przez lekarza badań biochemicznych.
Źródła:
www.verywellmind.com/inositol-what-should-i-know-about-it-89466
www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pcos/symptoms-causes/syc20353439
The metabolic aspects of polycystic ovarian syndrome - Piotr Skałba, Anna
Dąbkowska-Huć
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Czy planowanie aktywności
powinno uwzględniać fazę cyklu?
Podczas trwania cyklu menstruacyjnego zachodzi szereg zmian w proporcjach
i ilości poszczególnych hormonów, co ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie.

Jak to działa i kto trzyma ster?
By w ogóle rozpocząć rozważania na temat
planowania aktywności z uwzględnieniem fazy
cyklu, musimy wiedzieć, co właściwie dzieje się
w ciele kobiety.
Pierwszy dzień krwawienia miesięcznego
uznawany jest za początek cyklu. Najczęściej
mówi się o podziale cyklu na trzy fazy:

folikularną | owulacyjną | lutealną

Hormony i zależności między nimi

Przyjrzyjmy się hormonom na schemacie powyżej.
Przedstawia on zmianę ich poziomu w zależności
od dnia cyklu. Hmm… ale co to właściwie dla nas
oznacza, że poziom jednych hormonów rośnie,
a innych spada?
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Warto zwrócić uwagę, że hormony mogą
wchodzić ze sobą w skomplikowane interakcje,
a ich wpływ na organizm jest zależny nie tylko od
rodzaju hormonu, ale również od:
• jego poziomu,
• reakcji receptora (zamka)
Może się zdarzyć, że hormon (klucz) jest
w stanie wpasować się w inny receptor (zamek)
niż jemu dedykowany, blokując go (nieodpowiedni
klucz), przez co właściwy do danego receptora
hormon nie będzie mógł działać zgodnie ze swoją
funkcją.
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FAZA FOLIKULARNA
Jest to faza niskiego progesteronu
i wyższego w stosunku do niego poziomu
estrogenów. Najczęściej w tej fazie cyklu
samopoczucie jest najlepsze. (Podkreślę najczęściej, bo u każdej kobiety cykl menstruacyjny
i objawy mu towarzyszące mogą mieć nieco
inny przebieg i nasilenie). Badania sugerują, że
zarówno procesy regeneracyjne jak i adaptacyjne
w pierwszej fazie cyklu przebiegają szybciej.
Jeśli chodzi o trening, to właśnie te dwa aspekty
będą niezbędne zarówno w kwestii dobrego
samopoczucia, jak i progresu. Na tej podstawie
można wysnuć wniosek, że częstotliwość
treningowa w trakcie fazy folikularnej może być
wyższa

Estrogeny a aktywność
Wyższy poziom estrogenu, to więcej
dopaminy, serotoniny i noradrenaliny. Pociąga to
za sobą wyższy poziom energii, lepszy nastrój,
efektywniejszy sen i zwiększoną motywację.
Zatem po prostu bardziej nam się chce ruszyć
cztery litery.

Owulacja
Owulacja to moment, w którym dojrzały
już pęcherzyka Graafa pęka i uwalnia komórkę
jajową. Z jego resztek powstaje też
ciałko żółte. To wszystko dzieje
się w połowie cyklu i trwa
bardzo krótko, dlatego
nie będziemy rozważać
kwestii
planowania
aktywności w tej
fazie,
natomiast
aktywność
ciałka
żółtego będzie miała
kluczowe znaczenie
dla
gospodarki
hormonalnej w drugiej
części cyklu.

7

NeuroBook

FAZA LUTEALNA
Tu zaczynają się schody. Zerknij raz jeszcze na schemat. Jak zmienia się poziom hormonów
w tej fazie? Zdecydowanie króluje wtedy progesteron, jednak już na samym jego przykładzie widzimy
dynamiczne zmiany: najpierw niższy poziom w początkowej fazie, duży wzrost i równie duży spadek pod
koniec. Równie ciekawie jest w przypadku estrogenu. Ta faza przypomina trochę roller coaster.
Znasz już zależności między hormonami
i wiesz, że niektóre mogą blokować receptory innych.
Tak właśnie jest w przypadku progesteronu. Choć
w fazie lutealnej obserwujemy nadal obecność
estrogenów, progesteron blokuje receptory (zamki)
estrogenowe, czego skutkiem jest ograniczenie
pozytywnego wpływu estrogenu. Co za tym
idzie? Osłabione procesy regeneracyjne, spadek
samopoczucia, motywacji. Zmniejsza się również siła
i zdolność do budowania masy mięśniowej.
Gdy ciałko żółte zanika, spada poziom progesteronu, nie ma już więc blokera dla receptorów
aldosteronu, a wciąż mamy wyprodukowany jego nadmiar. Co to w praktyce oznacza? Nadmierne
zatrzymywanie wody, czego efektem jest puchnięcie.
Z drugiej jednak strony sam progesteron ma efekt termogeniczny, co przekłada się na wzrost zużycia
energii. Czyli w trakcie fazy lutealnej spalamy więcej. Hmm… czyli wzrasta zapotrzebowanie energetyczne,
więc mogę jeść więcej?
Cóż… Tylko pozornie, ponieważ często ze względu na słabe samopoczucie i spowolnienie procesów
regeneracyjnych ruszamy się mniej. A jeśli ruszamy się mniej, to i mniej spalamy.

Mniejsza aktywność = mniejsze zapotrzebowanie energetyczne

Podsumowując:
• Istnieją przesłanki sugerujące, że poziom
regeneracji i adaptacji treningowej jest lepszy
w pierwszej fazie cyklu.
• W większości przypadków obserwuje się lepsze
samopoczucie, wyższy poziom energii, lepszy
nastrój, sen, motywację w fazie folikularnej,
a to może przekładać na większą motywację do
aktywności.
• W przypadku prawidłowo przebiegającego
cyklu menstruacyjnego słuszne może okazać się
planowanie większej częstotliwości treningowej w
fazie folikularnej.
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• Końcówka fazy lutealnej to zwykle dobry moment
na lżejsze treningi, treningi o umiarkowanej
intensywności i regenerację.

Zatem, gdy cykl przebiega prawidłowo
i zależy nam na osiągnięciu jak najlepszych
wyników i efektów treningowych lub po prostu
utrzymaniu postanowień, planowanie większej
aktywności i częstotliwości w pierwszej fazie
cyklu może być dobrym pomysłem. Nie oznacza
to oczywiście, że w fazie lutealnej mamy
wystrzegać się wszelkiego rodzaju aktywności –
należy jedynie być bardziej uważnym, szczególnie
w przypadku cięższych treningów, które wymagają
regeneracji na wysokim poziomie. Najlepsze
będzie oczywiście indywidualne dostosowanie
rodzaju i intensywności treningu. Warto zostawić
sobie pewną elastyczność, gdyż nawet ta sama
kobieta każdy cykl może przechodzić nieco
inaczej i inaczej się w nim czuć.
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Autor: Aleksandra Staszewska

aleosteopatia.pl

“SZCZĘŚLIWE
AKWARIUM”
- czyli o przygotowaniu
do procedury in vitro
okiem osteopatki

J

eśli zdecydowaliście się z partnerem na
podjęcie próby zapłodnienia metodą in
vitro, najprawdopodobniej wiecie już o swojej
fizjologii znacznie więcej niż przeciętny człowiek.
Zapewne też próbowaliście już najróżniejszych
metod medycznych i naturalnych, aby doczekać
się upragnionego potomstwa. Poziom motywacji
sięga zenitu, na równi z obawami i niepewnością.
Zewsząd słyszycie, że nie należy się stresować
i jak wiele zależy od pozytywnego nastawienia
i tego, co w głowie. Kolejna rada z gatunku “tylko
spokojnie” przyprawia Was co najmniej o gęsią
skórkę… a teraz właśnie czytacie artykuł kolejnego
specjalisty, który chce wam “zareklamować” swoją
usługę. Wolne żarty!

na to, że ciało osoby szukającej u nas pomocy
nie funkcjonuje optymalnie. Twórca medycyny
osteopatycznej, Andrew Taylor Still, twierdził,
że Natura jest doskonała, a ciało leczy się samo.
Zadaniem osteopaty jest więc znalezienie
bariery, która przeszkadza w tym naturalnym
procesie, a przez to umożliwienie samoleczenia
i autoregulacji.
W przypadku pacjentek z niepłodnością nie
wszystkie mają zdiagnozowaną czy jasną
przyczynę tego stanu. Zgodnie z założeniami
modelu medycznego jakim jest osteopatia,
rolą terapeuty nie jest postawienie diagnozy
medycznej, a poszukanie w ciele osoby
zgłaszającej się z konkretnym problemem
dróg czy wzorców zaburzeń powodujących
określone
nieprawidłowości.
Znamiennym
przykładem są tu zaburzenia w funkcjonowaniu
układu krwionośnego (tętniczego, żylnego)
i limfatycznego, który odpowiada z jednej strony
za dostarczanie substancji odżywczych i, co
jest równie ważne, odprowadzanie produktów
przemiany materii. Jeśli w ciele pacjenta
występuje zaburzenie przepływu płynów i dany
rejon nie jest optymalnie drenowany, powstaje

Po co mi w ogóle ten osteopata?
Jeśli słyszeliście coś o osteopatii, z dużym
prawdopodobieństwem mogliście natknąć się na
wiele mitów, które krążą na temat tej profesji.
Zacznijmy więc od wyjaśnienia najważniejszej
kwestii: nie istnieje technika, którą wykonuje
osteopata, ani też miejsce na ciele, które należy
“przycisnąć”, niczym włącznik światła, aby
zagwarantować powodzenie procedury in vitro,
nie o to w tym chodzi (chociaż bardzo byśmy
chcieli).
Każdy pacjent przynosi
ze sobą inną historię życiową
i
medyczną.
Zadaniem
terapeuty jest przede wszystkim
przeprowadzenie wywiadu i badania
w celu zorientowania się, które
elementy układanki mogą wpływać
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zastój, lokalny obrzęk i gromadzenie metabolitów,
co daje podłoże do stymulowania reakcji bólowych
czy stanów zapalnych.
Żeby zobrazować ten proces, wyobraźmy sobie
na chwilę, że nasze ciało to pełne różnorodnych
stworzeń akwarium. Dopóki woda jest
odpowiednio filtrowana, natlenowana, zachodzi jej
ruch i wymiana, wszystko funkcjonuje optymalnie.
A teraz pomyślmy, że w naszym akwarium zatyka
się filtr. Powoli, nie od razu, zaczynają zachodzić
reakcje, które doprowadzają do znacznego
pogorszenia stanu wody, obumierania roślin,
a w rezultacie nawet do zdychania żyjących tam
zwierząt. Każdy zdaje sobie sprawę, że nawet
najbardziej heroiczna próba reanimacji rybek nie
przyniesie oczekiwanego rezultatu, dopóki nie
zajmiemy się filtrem…

Skąd te problemy?
W przypadku pacjentek zmagających się
z niepłodnością tym, co może doprowadzać do
takiej “niedrożności filtrów”, bywają niedoleczone
urazy z przeszłości (zwłaszcza upadki i urazy
kości guzicznej i krzyżowej), napięcia mięśni
czy “sklejenia” powięziowe mogące obejmować
przebiegające w ich okolicy naczynia krwionośne
lub nerwy.
Kolejnym podejrzanym są
blizny czy zrosty pooperacyjne,
także
te
wynikające
z
dotychczasowego
leczenia
niepłodności.
W historii medycznej pacjentek
bardzo
często
spotkamy
laparoskopie
diagnostyczne
czy też interwencje w postaci
np. usuwania zmian endometrialnych
czy kauteryzacji jajników w przebiegu zespołu
policystycznych jajników. Sama procedura
pobrania oocytów jest także zabiegiem, który
z założenia może nie jest bardzo inwazyjny, jednak
nie bez znaczenia dla przekłutych tkanek (stąd
istotnym punktem przygotowania do in vitro jest
terapia pacjentki po tej fazie procedury).
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Oczywiście nie można zapomnieć o stresie,
rozumianym bardzo szeroko, jako nieprawidłowa
dieta, kiepskie nawodnienie, przyjmowane leki,
używki, zbyt mała ilości snu, brak regeneracji czy
zbyt mała ilość ruchu. Przewlekły stres to nadmiar
kortyzolu, to ciągły stan gotowości do walki
i ucieczki, zwężone naczynia doprowadzające krew
do narządów wewnętrznych, czyli przeciwieństwo
tego, jak wyobrażamy sobie organizm gotowy do
zapłodnienia i rozwoju nowego życia.

Czego możesz sie spodziewać?
W terapii osteopatycznej pacjentek
przygotowujących się do zapłodnienia in vitro
szczególną uwagę w badaniu poświęca się
rejonowi miednicy. Jej balansowanie na poziomie
kostno-stawowo-powięziowo-mięśniowym jest
podstawowym działaniem i daje pole do pracy
w okolicy narządów wewnętrznych, gdzie
poprzez manewry manualne osteopata pracuje
nad relacjami struktur wewnątrz jam ciała.
Stawy krzyżowo-biodrowe to nie tylko
miejsce przenoszenia obciążeń z kończyn
dolnych; na ich wewnętrznej powierzchni układają
się naczynia doprowadzające krew do narządów
wewnętrznych, a przede wszystkim macicy
i jajników. Kość krzyżowa, paradoksalnie,
przeniesie nas w rejon czaszki,
z którą jest połączona za
pomocą systemu oponowego
- badanie wzajemnych relacji
tych struktur ma niebagatelne
znaczenie dla oceny pacjenta.
Czaszka i jej połączenia kostne
to kolejny rejon, w obrębie
którego możemy pracować –
w końcu tam znajdują się centra
zawiadujące układem hormonalnym. Mimo że
czaszka jako struktura kostna wydaje się twarda
i nieruchoma, istnieje szereg technik, które są w
stanie poprawić elastyczność jej szwów, powięzi
ją otaczających czy samej tkanki kostnej (w końcu
jest to żywa struktura!), wpłynąć na oponę twardą
(okalającą mózg, móżdżek i rdzeń kręgowy),
a także usprawnić drenaż całej jej zawartości.
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Bardzo ważna jest okolica podpotyliczna
(pierwszy i drugi kręg szyjny) jako rejon, którego
prawidłowa mobilność ma także znaczenie dla
mobilności opony twardej i przepływu płynu
mózgowo-rdzeniowego. W obszarze kręgosłupa
na pewno nie możemy zapomnieć o sprawdzeniu
przejścia piersiowo-lędźwiowego (ze względu
na autonomiczne unerwienie prowadzące do
narządów miednicy mniejszej).
Dodatkowym elementem może być praca
w okolicy przepony oddechowej czy przepon
funkcjonalnych, o których lokalizacji i znaczeniu
na pewno terapeuta chętnie opowie w trakcie
zabiegu, jeśli zajdzie potrzeba ich balansowania.

To tylko niektóre elementy, którymi
osteopata może się zająć, przygotowując
pacjentkę do procedury in vitro, ponieważ
działania terapeutyczne zawsze zależą od
indywidualnych potrzeb danego pacjenta.
Wszystko to sprowadza nas do konkluzji:
wszystkie układy w naszym ciele są ze sobą
połączone, więc niezależnie od tego, z jakim
problemem pojawia się u nas pacjent, badanie
i ocena zawsze dotyczy całego organizmu.
Globalne spojrzenie na człowieka jest tym, co daje
osteopatom pole do pomocy parom borykającym
się z niepłodnością. W kontekście metody in
vitro, celem zabiegów osteopatycznych jest
więc optymalne przygotowanie ciała pacjentki do
przyjęcia zarodka a przez to zwiększanie szans na
jego utrzymanie.
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Autor: Jacek Kulczycki
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Bańka chińska

- PRZYJEMNE CZY POŻYTECZNE?

K

iedyś bańki kojarzyły się głównie z babciami,
które stosowały je jako panaceum na
przeziębienie. Sam stosuję tę metodę w trakcie
zakażenia górnych dróg oddechowych u swoich
pacjentów czy rodziny. Jednak od tamtego czasu
bańki „weszły na salony” i pojawiły się ich nowe,
równie przydatne zastosowania.
Najlepszą opcją w autoterapii będą bańki gumowe
lub silikonowe, dostępne już za kilkanaście
złotych za sztukę. Bańki silikonowe są bardziej
miękkie od gumowych, dlatego polecam się w nie
zaopatrzyć do masażu delikatniejszych obszarów
ciała. Chociaż na gumowe też jest pewien sposób
– trzeba sparzyć je wrzątkiem, a wtedy nie będą
już takie twarde.

Trenujesz?
Na następny dzień po treningu czujesz energię,
czy wszystkie trenowane mięśnie są obolałe?
Podstawą treningu jest dobra regeneracja po
nim. Mam tu na myśli odpowiednie nawodnienie,
odżywienie i odpoczynek. Poza tymi bardzo
ważnymi czynnikami mamy jeszcze przynajmniej
jeden, który bardzo dobrze się z nimi komponuje.
Aby dobrze się zregenerować, mięśnie potrzebują
składników odżywczych i tlenu. Wszystko to
dostarczane jest właśnie przez krew. Bańki,
dzięki generowanemu podciśnieniu, stymulują
mikrokrążenie w miejscu działania i tym samym
przyspieszają proces regeneracji.

stymulacja mikrokrążenia
lepszy przepływ krwi
12

szybsza regeneracja

Możemy wyróżnić dwie główne techniki masażu
bańką: stacjonarną i dynamiczną. Niezależnie od
rodzaju trzeba dostosować siłę ssącą bańki do
zabiegu. Jeśli zależy nam na głębszym działaniu,
użyjemy większej siły ssącej. Analogicznie, jeśli
chcemy pracować delikatniej, bliżej powierzchni,
podciśnienie musi być słabsze.

Wydanie drugie 2021

Technika stacjonarna polega na użyciu
baniek w jednym miejscu. Organizm dostaje
sygnał, na jakim obszarze „ma się skupić”. Dla
zmaksymalizowania efektu możemy do tego
dołożyć ruch mięśni, nad którymi są bańki. Na
przykład gdy postawimy bańki na łydce, możemy
poruszać stopą w górę i w dół, aktywizując mięsień
trójgłowy łydki i dodatkowo stymulując przepływ
krwi w tym obszarze.
Sposób dynamiczny, dla niektórych
przyjemniejszy, polega na przesuwaniu przyssaną
bańką po grupie mięśniowej, na której nam
zależy. Pamiętaj, że ruch bańką musi być
wykonwyany w stronę węzłów chłonnych,
w kierunku serca, bo zależy nam na mechanicznym
przepchnięciu płynów i produktów przemiany
materii powstałych podczas treningu, których nie
chcemy „przechowywać” w mięśniach.
Na przykład jeśli pracujemy z udami, to
zaczynamy ruch od kolana lub łydki i idziemy
w stronę miednicy, nigdy odwrotnie. Nie wykonuj
też pracy bańką stricte na zgięciach stawów, gdzie
z reguły znajdują się węzły chłonne. Wystarczy,
że poprowadzisz ruch do tych miejsc, a tam już
dadzą sobie radę z resztą.

Bańki sprawdzają się także w walce
z cellulitem, ponieważ jest on efektem zaburzeń
w procesie usuwania wody i toksyn z tkanek,
a podciśnienie używane w masażu bańką pobudza
mikrokrążenie.
Masaż
antycellulitowy
możesz
wykonywać samodzielnie. W trakcie masażu na
ciele będzie pojawiać się zaczerwienienie i to
ono jest wyznacznikiem tego, czy skóra jest już
dostatecznie przestymulowana na ten moment.
Nie stosuj też zbyt dużego podciśnienia, żeby, po
pierwsze, masaż nie był bolesny, a po drugie, żeby
nie skończyć z siniakiem w tym miejscu.
Efekty są zauważalne dość szybko.
Zdarza się, że już po jednym zastosowaniu
masażu antycellulitowego widać różnicę. Zwykle
wskazane jest od sześciu do dziesięciu zabiegów
z częstotliwością, która powinna oscylować
w odstępach około trzech dni, żeby skóra
miała czas zareagować na bodźce, które jej
zafundowaliśmy. Musisz natomiast pamiętać,
że sam masaż jest tylko pomocą w tworzeniu
wymarzonej sylwetki. Nie zastąpi aktywności
fizycznej, regeneracji oraz odpowiedniego
nawodnienia organizmu.
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Autor: Katarzyna Bramańska Terapiadlamam.pl
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ORAGAZM

-skutek uboczny terapii dna miednicy

K

iedy zaczynałam przygodę z terapią
uroginekologiczną, myślałam, że będę
poprawiać trzymanie moczu i naprawiać brzuchy
po ciąży. Wiedziałam, że mogę trochę wpłynąć
na jakość zbliżeń, jeśli zmniejszę ból w kroczu.
Ale nie spodziewałam się, że będę poprawiać
odczuwanie przyjemności i wpływać na relacje
w związkach.
Orgazm to nie „uśmiech losu” w trakcie stosunku,
co to raz się trafi, a raz nie. To nie nagroda za
pobożne współżycie lub przywilej wybrańców.
Orgazm to fizjologiczna reakcja organizmu na
odpowiednią stymulację. Ma na niego wpływ
wiele czynników – emocje, warunki zbliżenia,
stan naszego zdrowia. Czynny udział w jego
powstawaniu biorą mięśnie dna miednicy i to
ich rola jest dla mnie ważna z punktu widzenia
fizjoterapeutki.
Mięśni okolicy krocza jest sporo. Jeśli położysz
rękę pomiędzy spojeniem łonowym a kością
guziczną (koniec kości krzyżowej), to obejmiesz
część z nich. To zdecydowanie więcej niż
popularny zwieracz cewki moczowej, którego
zaciskanie było kiedyś głównym ćwiczeniem
na nietrzymanie moczu. Aby poczuć ich pracę,
możesz „podciągnąć odbyt w górę” – bo dźwigacz
odbytu jest największym mięśniem tej okolicy.
Mało seksowne, prawda?
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Jak to się ma do orgazmu
kobiety?

1

Mięśnie dna miednicy otaczają pochwę, która
jest mało wrażliwa. To od ich stanu zależy, czy
kobieta czuje członka w pochwie. Jeśli mięśnie
będą skrócone lub rozciągnięte, to czucie
będzie gorsze. Może to wiązać się także z gazami
pochwowymi, bo w trakcie zbliżenia członek nie
jest ściśle otulony pochwą i do środka dostaje się
powietrze podczas ruchu.

2

Mięśnie dna miednicy kurczą się w trakcie
stosunku i pompują krew do łechtaczki –
możesz to odczuwać jako mrowienie lub napięcie
„tuż przed”. Lepsza praca mięśni to lepsze
ukrwienie łechtaczki i większa satysfakcja.

3

Łechtaczka to zdecydowanie coś więcej niż
„guziczek” nad cewką moczową. Można ją
porównać do góry lodowej, której znikoma część
wystaje nad wodą. Odnogi łechtaczki otaczają
wejście do pochwy. W trakcie zbliżenia skurcz
mięśni dna miednicy powoduje przyciągnięcie
przedniej ściany pochwy do odnóg łechtaczki i to
wyzwala orgazm.
To obala pewien mit: że orgazmy dzielą się na
łechtaczkowe i pochwowe. Orgazm jest jeden,
ale osiągnąć go można różnymi sposobami. Jeśli
skupisz się na zewnętrznej części, to odczujesz
go jako orgazm łechtaczkowy, ale stymulując
przedsionek pochwy, dalej drażnisz łechtaczkę!

Tyle teorii. Mięśnie krocza to mięśnie jak każde inne i mamy wpływ na ich stan.
Możemy zadbać o ich prawidłową długość, elastyczność i siłę. To powinno poprawić
czucie w pochwie i ułatwić osiągnięcie orgazmu.
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Techniki rozluźniające.
Poniższe ćwiczenia możecie wykonywać w parach, w ubraniu – bielizna, luźne spodnie – albo bez
niczego. Wszystko, co robicie, ma być przyjemne, akceptowalne dla obu osób i bezbolesne.
Polecam te ćwiczenia wszystkim kobietom, które chcą zadbać o mięśnie dna miednicy. Szczególnie
powinny zainteresować się nimi osoby, które intensywnie trenują, mają trudność z rozpoczęciem stosunku
albo przeszły uraz krocza (upadek, nacięcie, pęknięcie).

Mobilizacja przez środek ścięgnisty krocza
(zgrubienie tkanki pomiędzy pochwą a odbytem).
Partnerka układa luźno swoją rękę na kroczu tak,
aby palce celowały w środek ścięgnisty krocza.
Druga osoba przykłada rękę na rękę partnerki
i uciska środek ścięgnisty krocza kierując go do
środka ciała. Mobilizację wykonujecie do odczucia
ciepła i rozluźnienia w mięśniach dna miednicy.
ciepła i rozluźnienia w mięśniach dna miednicy

Mobilizacja na kość krzyżową.
Kobieta leży na plecach i na chwilę unosi pośladki, a partner wkłada swoją rękę pod jej kość krzyżową. Drugą
rękę układa nad spojeniem łonowym. Następnie przez ok. 30 sekund pociąga kość krzyżową w kierunku
stóp. Ta technika daje odczucie wydłużania kręgosłupa i rozluźnienia w kroczu.
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Mobilizacja przez guzy kulszowe
(kości, na których siedzimy). Partnerka leży na
boku z ugiętymi kolanami. Dla wygody między
kolana można włożyć poduchę. Partner znajduje
się za pośladkami kobiety, na wysokości jej
kolan. Mężczyzna układa rękę na wewnętrznej
stronie uda kobiety i przesuwa ją w górę aż do
odczucia twardej struktury – guza kulszowego.
Następnie przesuwa palce w kierunku krocza tak,
żeby znaleźć się od jego strony wewnętrznej.
Mobilizacja to ucisk tkanek w kierunku środka
ciała. Partner utrzymuje rękę w jednym miejscu do
momentu rozluźnienia tkanek lub odczucia ciepła.
Tak samo można ucisnąć inne punkty kierując się
po kości do spojenia łonowego. Wykonujemy na
obie strony.

Masaż ud
Tutaj potrzebny jest olejek do masażu. Partnerka
leży na plecach, w wygodnej pozycji. Możecie skupić
się na samych udach lub wszystkie ruchy zaczynać
od stóp, co jest przyjemniejsze (chociaż to uda są
kluczowe dla rozluźnienia mięśni dna miednicy).
Partner nakłada oliwkę na ciepłe ręce i rozprowadza
ją wzdłuż nóg. Do góry ręce przesuwają się po
wewnętrznej stronie nóg, a w dół po zewnętrznej.
Wykonaj kilka – kilkanaście ruchów. Kiedy tkanki
się rozluźnią, możesz zwiększyć ucisk, zwłaszcza
na wewnętrznej stronie ud. Po głaskaniu możesz
rozcierać uda (od kolan do pachwin) podstawami
rąk lub palcami. Wykonuj okrężne płynne ruchy. Nie
myśl o technice. Rozluźnij się i masuj z intencją
rozluźnienia partnerki. Korzystnie na stan mięśni
dna miednicy może działać także masaż stóp
i pośladków.
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Techniki wzmacniające
Ćwiczenia wzmacniające dno miednicy mogą wydawać się trudne, bo jak tu ruszać czymś
niewidzialnym? Moja obserwacja jest taka, że zwykle osoby, które potrafią napiąć te mięśnie, wiedzą o
tym i robią to dobrze. Osoby, które nie były pewne, czy je napinają, robiły to nieprawidłowo – często parły
zamiast podciągać w górę dno miednicy lub nie napinały go wcale.

Poczuj swoje dno miednicy.
Usiądź wygodnie na krześle,
poruszaj miednicą do przodu i
tyłu. Znajdź takie ustawienie,
w którym jest ona pośrodku.
Połóż ręce pod żebrami. Spróbuj
połączyć spojenie łonowe
z kością guziczną. Powinnaś
poczuć, jak krocze lekko unosi
się do góry. Pośladki są luźne.
Jeśli czujesz napięcie pod
rękami, to prawdopodobnie
wypierasz
brzuch
zamiast
podciągać krocze.

Aktywacja MDM przez guzy
kulszowe.
Usiądź na krześle. Ustaw
miednicę w pozycji pośredniej.
Poczuj kości, na których siedzisz
– guzy kulszowe. Spróbuj
zbliżyć je do siebie, nie spinając
pośladków. Powinnaś poczuć
unoszenie odbytu do góry.

W ciągu dnia powinnaś wykonać około
stu napięć mięśni dna miednicy, jeśli nie masz
problemów uroginekologicznych. To tylko
dziesięć na godzinę. Możesz także napinać je
w trakcie stosunku – wtedy lepiej to robić na
wdechu.
Techniki, które przedstawiłam poprawiają
świadomość ciała, czucie miednicy i wzmacniają
mięśnie krocza. Warto wzbogacić o nie swoją
aktywność, bo efekty wykraczają poza dobry
orgazm. Można przez to poprawić pracę
mięśni brzucha, zmniejszyć ból kręgosłupa
lub przygotować się do porodu. Na początku
mogą pojawić się wątpliwości, czy ćwiczenia
są wykonywane prawidłowo. Z czasem staną
się łatwiejsze, a ich aktywacja w codziennych
czynnościach naturalna. Można także skorzystać
z pomocy fizjoterapeuty uroginekologicznego wtedy efekt będzie szybszy.

Aktywacja MDM na wydechu.
Pozycja jak poprzednio. Weź
wdech i pochyl miednicę do
przodu. Podczas wydechu
pochyl miednicę do tyłu
i podciągnij mięśnie dna miednicy
w górę.

Dzięki
wielu
godzinom
rozmów
w gabinecie dowiedziałam się, jak bardzo ważna
jest satysfakcja ze współżycia i jak bardzo wpływa
ono na relacje w związku. Do tej pory pamiętam
rozpromienioną twarz mojej pacjentki, która
po kilku latach współżycia z mężem pierwszy
raz osiągnęła orgazm. Oczywiście terapia dna
miednicy była w tym przypadku tylko jednym
z elementów układanki - do spektakularnego
efektu przyczyniła się rozmowa o tym, co kto lubi
i co czuje. Jednak terapia to świetny punkt wyjścia
do takiej rozmowy. A gdy w rezultacie widzę przed
sobą szczęśliwą parę, to wiem, że terapia dna
miednicy to potężne narzędzie, z którego każda
z nas może skorzystać.
facebook.com/Terapiadlamam/
instagram.com/fizjoterapia_k.bramanska/
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Stres pod Twoją kontrolą!
B

yć może masz nerwy ze stali, być może
okazjonalnie przydałoby Ci się trochę
wsparcia. w tym artykule poznasz sposoby, jak
w krótkim czasie ukoić swoje nerwy w każdych
okolicznościach.
Stres jest reakcją biochemiczną organizmu,
która polega między innymi na podniesieniu
stężenia kortyzolu. Stres krótkotrwały wpływa
na Ciebie pobudzająco i motywująco, natomiast
stres długotrwały nie jest taki korzystny. Dzięki
krótkotrwałemu podniesieniu poziomu kortyzolu
Twój organizm chętniej pokonuje przeszkody
i jest gotowy do działania. Na poprawę krążenia
krwi wpływają hormony takie jak adrenalina
i noradrenalina. Zwiększają one częstotliwość
akcji serca, zwiększają zapotrzebowanie
organizmu na tlen, podwyższają temperaturę
ciała oraz wpływają na zwiększenie napięcia
mięśniowego.
Wysoki
poziom
kortyzolu powoduje rozszerzenie się
oskrzeli, co w założeniu ma poprawić
jakość naszego oddechu, ale
w wyjątkowo stresowych sytuacjach
prowadzi
do
hiperwentylacji
(pobierasz za dużo tlenu i robisz
to za szybko, co w konsekwencji
wytrąca Twój organizm z równowagi).
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Kortyzol wpływa także na wzrost
poziomu glukozy we krwi - glukoza jest
„paliwem” dla Twoich mięśni. W prehistorii
było to istotne, ponieważ wtedy
sytuacją stresową było np. polowanie na
zwierzynę, podczas którego każdy musiał
wygenerować w sobie pokłady energii, by
mieć siłę atakować bądź uciekać. Teraz
nie potrzebujemy takiej siły, ale są to
pozostałości po naszych przodkach,
które w sytuacjach stresowych dają o
sobie znać.

Aktywowanie
mechanizmu
„walki
lub ucieczki” dla Twojego organizmu jest
równoznaczne z tym, że ta sytuacja stresowa
staje się priorytetem i Twój układ nerwowy
postanawia przystopować wszystkie inne procesy
i całą energię skierować na aktualny stres. Co to
w praktyce oznacza? Zwalnia Twój metabolizm,
pokarmy przestają być trawione i, jeśli taka
sytuacja potrwa dłużej, może to powodować
zaparcia, wzdęcia, biegunki czy wymioty.
Stres sprawia, że Twoje ciało chce się
zmobilizować, czyli napina się w poszczególnych
partiach. Najczęściej dotyczy to okolic kręgosłupa
szyjnego, obręczy barkowej, głowy, mięśni
żwaczy. Wszystkie te komponenty strukturalne
mogą przyczynić się do napięciowych bóli głowy,
migren, problemów stomatologicznych czy
bruksizmu (zgrzytania zębami).
Podczas sytuacji stresowych
miewamy pokusę ucieczki w
niezdrowe nawyki (przetworzona
żywność, niezdrowe przekąski,
używki w postaci papierosów czy
alkoholu). Okazuje się, że często
mamy tendencję do izolowania się od
ludzi, a co za tym idzie do tłumienia w
sobie emocji. Jest to bardzo niezdrowe,
ponieważ może w przyszłości okazać się
przyczyną poważnych problemów.
Zazwyczaj mówiąc “stres”, mamy na myśli
najpopularniejszy rodzaj stresu, czyli stres
emocjonalny. Chodzi o rozdrażnienie,
uczucie niepokoju, nerwowość czy
przygnębienie. Każdy kojarzy wymienione
odczucia. Jedni odczuwają je częściej, ze
względu na pracę, a inni rzadziej. Opisane
poniżej sposoby na “odstresowanie
się” dotyczą właśnie tego rodzaju
stresu.
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Drugim rodzajem jest stres chemiczny
i dotyczy on przemian biochemicznych, które
zachodzą w Twoim ciele. Ważne jest, żeby
zwracać uwagę na to, jakie pokarmy i produkty
przyjmujemy. Tyczy się to tak samo posiłków,
jak i leków czy suplementów diety. Często może
okazać się, że to nie sam produkt jest dla Twojego
układu pokarmowego stresorem, ale któryś
z jego składników. I to on podrażnia Twój układ
i przekłada się to na inne struktury, w których
będziesz odczuwać dolegliwości.

Trzecim, a zarazem ostatnim rodzajem
jest stres strukturalny i są nimi wszystkie urazy,
operacje, kontuzje czy stłuczenia. Niekoniecznie
musi to być poważny uraz typu złamanie kości
czy skręcenie któregoś ze stawów. Może to być
zwykły upadek i rozcięcie sobie dłoni, brody czy
kolana. Może to być stłuczenie, np. bo gdy miałaś
7 lat, to niefortunnie spadłaś z trzepaka na lewy
bark, pobolał przez tydzień, po czym przestał,
jednak pozostawił swój ślad w tkance.

8 sposobów na radzenie sobie ze stresem

1

Oddech lwa – technika pochodząca z jogi. Jej celem jest pogłębienie, wyrównanie i uspokojenie
oddechu. Sprawi, że uspokoją się również emocje. Weź głęboki wdech nosem. Wydech wykonaj ustami,
ma być długi, mocny i głośny. Jednocześnie wypowiedz „haaaaaa” jak lew. Powtórz 4-6 razy.

2

aktywność fizyczna – najlepiej taka, która nie będzie wymagała od Ciebie kontroli i pozwoli Ci się
„odciąć” od wszystkiego. Może być to krótka gimnastyka na macie (ciężary odpadają!), ruchy mają być
powtarzalne, żebyś nie zaprzątał(a) sobie tym głowy i nie musiał(a) o nich myśleć. Najlepiej sprawdzi się
rower stacjonarny lub orbitrek. Włóż słuchawki albo stopery do uszu, żeby odciąć się od otaczających
Cię dźwięków. Przyciemnij światło, zamknij oczy, aby widoki Cię nie rozpraszały. Taka aktywność działa
tonizująco na Twój układ nerwowy. Można to porównać do krótkiej drzemki (tzw. power nap), którą
robisz w ciągu dnia. Wystarczy 30-60 minut, w zależności jaką ilością czasu wolnego
dysponujesz.

3

Spacer po lesie – taki spacer
jest bardzo relaksujący.
Śpiew
ptaków,
dzięcioł,
który stuka w pień drzewa,
szum liści na koronach drzew,
roztaczający
się
zapach
i mnóstwo zieleni wokół - często
pomocne jest zwrócenie uwagi
na to, co Cię otacza.

NeuroBook

4

20

Autoterapia na stres

Wydanie drugie 2021

21

NeuroBook

5

Dobrym pomysłem jest również tak zwana spontaniczna aktywność fizyczna i może być nią zwykłe
krzątanie się po domu, sprzątanie czy spacer z kijkami.

6

Oddech pudełkowy (kwadratowy) – ma na celu uwolnić
Twoje ciało od napięć oraz uspokoić umysł. Polega na tym, że
ma 4 elementy i każdy z tych elementów trwa tyle samo czasu,
czyli 4 sekundy.

7

Świadomy oddech – czyli koncentracja tylko na oddechu.
Technika jest o tyle prosta, że możesz ją wykonać w każdym
momencie dnia i w każdym miejscu (w tramwaju, w kolejce do
kasy w sklepie, w pracy przy biurku, na spacerze, pod prysznicem).
Wsłuchaj się w swój oddech, nie zmieniaj go, tylko obserwuj. Jeśli
umysł zaczyna odpływać w inne rejony, to łagodnie nakieruj go
z powrotem na oddech.
Jeśli jest Ci trudno skupić uwagę, to podczas wdechu nosem licz w głowie do pięciu, a podczas wydechu
nosem licz do siedmiu. To pomoże Ci nie myśleć o codziennych troskach.

8

Medytacja/trening uważności – pozwala nam na odcięcie się od wszystkich wrażeń i bodźców
zewnętrznych, jest momentem, w którym liczysz się tylko Ty. Żadne troski i problemy nie są dla
Ciebie wtedy ważne, masz czas dla siebie. Medytacja wieczorna sprawia, że się uspokoisz i wprowadzisz
w swoje ciało równowagę i harmonię, której brakowało w ciągu dnia. Poświęć 15-20 minut każdego
wieczoru na krótką medytację czy też trening uważności, a przyniesie Ci to wiele korzyści: rozgonisz złe
myśli, odprężysz się, łatwiej Ci się zaśnie i będziesz mieć dogodniejsze warunki do regeneracji. Wybierz
spokojne i odosobnione, przewietrzone i jasne miejsce. Nie medytuj po ciemku, chyba że chcesz od razu
zasnąć. Wybierz moment, w którym możesz oderwać się od codziennych spraw i obowiązków.
Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z medytacją, to zacznij od 5 minut dziennie, później wydłużaj ten czas.
Ja najczęściej medytuję 15-20 minut, bo tyle wolnego czasu jestem w stanie wieczorem wygospodarować.
Wybierz wygodną pozycję, bez znaczenia, czy będziesz
leżeć, czy siedzieć. Przyjmij wygodną i stabilną pozycję.
Jeśli chodzi o oddech podczas medytacji, to możesz
wykorzystać ten ze świadomego oddechu czy oddechu
kwadratowego.

Podsumowanie
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Stres w założeniu ma być pomocny dla Twojego
organizmu, ma sprawiać, że w tym momencie jesteś
gotowy na wszystko i pokonasz przeszkody. Problemy
zaczynają się wtedy, gdy stres trwa za długo; wtedy
organizm powoli przestaje dawać sobie z nim radę
i zaczyna go traktować jako coś normalnego. Jednak
stres da się lubić i można go, w prosty i przyjemny
sposób, mieć pod kontrolą. Warto wcielić w życie
techniki wspierające radzenie sobie ze stresem. Jeśli
stosowanie technik autoterapii nie będzie wystarczające,
to należy się zgłosić do specjalisty, między innymi
do fizjoterapeuty, który spojrzy na Twój problem
ze swojej strony i pomoże Ci w walce ze stresem.
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Blizna po cesarskim cięciu
i jej wpływ na całe ciało

M

yślisz, że Twoja blizna to tylko defekt
estetyczny? Zdążyłaś się do niej
przyzwyczaić i w sumie to wcale Ci już nie
przeszkadza? Nic bardziej mylnego. Wszelkie
blizny, a szczególnie tak wielowarstwowe jak
blizna po cesarce, nie są obojętne dla naszego
organizmu.
Podczas zabiegu cięcia cesarskiego
przecinana jest skóra i powięź powierzchowna,
rozsuwane są mięśnie brzucha, następnie
przecinana jest powięź głęboka, powięź
zewnątrzotrzewnowa, otrzewna i na końcu macica.
Sporo, prawda? Pomiędzy poszczególnymi
warstwami dochodzi do zaburzenia ruchomości,
co pociąga za sobą wszystko dookoła. Do
prawidłowego funkcjonowania potrzebujemy
swobodnych ślizgów poszczególnych tkanek
względem siebie. Mało tego, nasze tkanki są
naszpikowane receptorami. Ich dysfunkcje, które
powstają wskutek przecięcia, zaburzają drogę
przekazywanych do mózgu impulsów nerwowych.
Okej, po ludzku… czym to skutkuje w praktyce?
Blizna po cesarskim cięciu z racji swojego
umiejscowienia może skutkować wyhamowaniem
mięśni brzucha. Oznacza to, że układ nerwowy
nie będzie ich odpowiednio aktywował. Nasz
pomysłowy organizm znajdzie sobie jednak
miejsce w ciele, które umożliwi mu kompensację.
Jeśli jedne mięśnie nie działają poprawnie, coś
innego musi pracować w nadmiarze, aby funkcja
(w tym wypadku stabilizacyjna) była zachowana.
Często takim kompensatorem będą mięśnie
dolnego odcinka pleców. Jak myślicie - czym
w pewnym momencie objawi się jego
przeciążenie...? Dokładnie tak, bólem.

Kolejną konsekwencją tak wielowarstwowego
cięcia mogą być zaburzenia gastryczne, na
przykład wzdęcia czy zaparcia. Taka sytuacja
może wystąpić np. w konsekwencji zaburzonego
ślizgu tkanek w obrębie jelita. Z uwagi na przecięcie
macicy, powstałe zrosty mogą zaburzać pracę
jajników i jajowodów. To z kolei może skutkować
bolesnymi okresami czy problemem z zajściem
w następną ciążę. Pójdźmy w takim razie troszkę
dalej: czy blizna może powodować np. bóle barku,
biodra albo karku, a może nawet głowy?
Nasze ciało składa się z wielu tkanek.
Jedną z nich jest przytoczona na początku tkanka
powięziowa (rodzaj tkanki łącznej). Robiliście
kiedyś na obiad pierś z kurczaka? Przezroczysta
błona, której próbujemy się pozbyć przy
obrabianiu surowego kuraka, to właśnie powięź.
Taka błona otacza dosłownie wszystko w naszym
ciele, tworzy opakowanie dla kości, mięśni, naczyń,
nerwów czy narządów wewnętrznych. Spełnia
bardzo ważne funkcje w naszym organizmie,
między innymi:
• jest swoistym stelażem dla tkanek, podtrzymuje
je i zapewnia im prawidłowe umiejscowienie,
przenosi napięcia pomiędzy tkankami (często
leżącymi daleko od siebie) i poszczególnymi ich
warstwami,
• określa drogi dla nerwów, naczyń limfatycznych,
żył i tętnic,
• jest bogato unerwiona (przez co sama w sobie
potrafi być źródłem bólu).
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Jak wspomniałem na początku, podczas
zabiegu cesarskiego cięcia rozcinana jest powięź
powierzchowna, powięź głęboka, a także powięź
zewnątrzotrzewnowa. Uszkodzenie powięzi
będzie zaburzało jej funkcje, co może skutkować
nieprawidłowym
przenoszeniem
napięć,
i w konsekwencji występowaniem problemów
w miejscach odległych od blizny. Będzie zaburzać
postawę ciała i doprowadzać do tworzenia się
kolejnych kompensacji. W pewnym momencie
nasz układ nerwowy może przestać radzić sobie
ze wspomnianymi kompensacjami, na skutek
czego pojawi się ograniczenie ruchomości, czy
to kręgosłupa, czy poszczególnych stawów
obwodowych. Zaburzenia w biomechanice
w pewnym momencie mogą objawić się bólem
w różnych, daleko leżących od blizny miejscach.
Brak odpowiedniej mobilności powięzi wpływa
również na ślizg naczyń limfatycznych,
krwionośnych i nerwów, co w konsekwencji może
objawiać się zaburzeniami w transporcie płynów
(gorsze ukrwienie, zimne kończyny, obrzęki),
a także mogą wystąpić problemy w zakresie
unerwienia tkanek (mrowienia, drętwienia,
zaburzenia czucia).
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Jak widzisz, problem blizny po
cesarskim cięciu (i każdej innej) nie ogranicza
się tylko do kwestii estetycznej. Ten temat jest
zdecydowanie bardziej złożony, a nieopracowana
blizna może spowodować spory bałagan w ciele.
W jaki sposób można ją opracować? W arsenale
każdego dobrego fizjoterapeuty i osteopaty
znajdują się liczne techniki, które, odpowiednio
wykorzystane, potrafią Wasz z pozoru jedynie
estetyczny defekt naprawić. Blizna oczywiście
nie zniknie, ale przestanie obciążać Twój
organizm i zaburzać funkcje tkanek. Jeśli nigdy
nie opracowywano Twojej blizny po cesarce, to
warto udać się do któregoś z wyżej wymienionych
specjalistów. Może okaże się, że to właśnie ona
jest przyczyną Twojego problemu. A nawet jeśli nic
Ci na chwilę obecną nie dolega, to zdecydowanie
lepiej zapobiegać, niż leczyć.
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