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Niepłodność występuje wówczas, 
gdy kobieta nie zachodzi w ciążę 
po roku regularnego współżycia 

(z częstotliwością 3-4 stosunków tygo-
dniowo), nie stosując żadnych środków 
antykoncepcyjnych. Niepłodność nie 
jest stanem nieodwracalnym. W przy-
padku co czwartej pary przyczyna 
występuje zarówno po stronie kobiety, 
jak i mężczyzny. Konieczna jest zatem 
prawidłowa diagnoza obojga partnerów. 
Wtedy łatwiej jest ocenić szansę na suk-
ces prokreacyjny i tak pokierować tera-
pią, aby przyniosła oczekiwane rezultaty 
w jak najszybszym czasie. 

W artykule prezentujemy metodę 
terapeutki czeskiej – Ludmiły Moj-
žišovej, która zajmowała się terapią 
sportowców, szczególnie problemami 
napiętych mięśni na skutek treningu 
czy urazów. Prowadziła także terapię dla 
kobiet niepłodnych (3, 6). W literaturze 
opisano wiele przypadków klinicznych, 
w których terapia metodą Mojžišovej 
wyleczyła różne dolegliwości kobiece. 

Fizjologiczne założenia metody 
Metoda Mojžišovej, jako system terapii 
bezpłodności kobiet, jest fi zjologicznie 
potwierdzoną metodą, która wpływa re-
fl eksyjnie na układ nerwowo-mięśniowy 
dna miednicy. Jednostronne przecią-
żenie niektórych segmentów układu 
ruchu, a z drugiej strony osłabienie in-
nych – determinuje powstawanie wielu 
funkcjonalnych zaburzeń, powodując 
między innymi skrócenie mięśni, prowa-
dząc do funkcjonalnej blokady stawów, 
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a przez wegetatywny system nerwowy ne-
gatywnie wpływa na funkcje otaczających 
tkanek oraz organów wewnętrznych (7). 
Funkcjonalne zaburzenia mięśni dna 
miednicy i kręgosłupa lędźwiowego 
wpływają na funkcjonowanie narządów 
płciowych zlokalizowanych w obszarze 
miednicy. Nadmierne napięcie mięśni 
może wpływać na destabilizację kości 
ogonowej miednicy, a w konsekwencji 
całego kręgosłupa. Skrócone mięśnie 
– blokada w danym obszarze czy prze-
sunięcie kości ogonowej – są odpowie-
dzialne za mechaniczne napięcia, które 
są przekazywane do jajowodów, macicy 
i pochwy, zaburzając ich prawidłowe 
funkcje. Fizjoterapeuta poprzez terapię 
skierowaną na przywspółczulny układ 
nerwowy potrafi  wpływać na funkcjo-
nowanie narządów rodnych kobiety (9). 
Interwencja fi zjoterapeutyczna polega 
na odpowiednio dobranych ćwiczeniach 
oraz mobilizacji głównie w obszarze krę-
gosłupa lędźwiowego, miednicy, kości 
krzyżowej, kości ogonowej oraz mięśni, 
które wpływają na ich położenie (3).

Mięśnie miednicy 
Dno miednicy składa się z warstw mię-
śni i innych tkanek. Te warstwy rozpięte 
są jak hamak – od kości ogonowej z tyłu 
do kości łonowej z przodu. Mięśnie dna 
miednicy kobiety podtrzymują jej pę-
cherz, łono (macicę) i jelito (okrężnicę). 
Cewka moczowa, pochwa i odbyt prze-
chodzą przez mięśnie dna miednicy. 
Mięśnie te pomagają kontrolować mocz 
i stolec. 

Niepłodność dotyka co szóstą 
parę w Polsce. Lekarze alarmują, 
że jest to choroba społeczna. 
W takiej sytuacji konieczna jest 
diagnostyka obojga partnerów, 
nawet wtedy, gdy stwierdzono, 
że przyczyną niepłodności jest 
czynnik żeński.

Praca recenzowana
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Mięsień dźwigacz odbytu jest mię-
śniem występującym symetrycznie 
po obu stronach miednicy, współtwo-
rząc dno miednicy. Ma kształt czteroką-
ta, odpowiada za prawidłowe uniesienie 
przepony miednicy i odbytu oraz zwęża 
światło odbytnicy. 

Mięsień guziczny jest parzystym mię-
śniem o kształcie przypominającym 
trójkąt. Głównym jego zadaniem jest 
wzmocnienie dna miednicy. 

Mięsień zwieracz zewnętrzny odby-
tu jest pojedynczym mięśniem, który 
obejmuje odbytnicę. Ma kształt owalny. 
Podczas spoczynku jest napięty, nato-
miast podczas skurczu ściany odbytu 
są do siebie silniej przyciskane. 

Mięsień zwieracz cewki moczowej – 
występują różnice w zależności od płci 
(u mężczyzn obejmuje on jedynie cew-
kę moczową, u kobiet również pochwę, 
mięsień dosyć słaby). Mięsień odpowia-
da za zwężanie i wzmacnianie zwiera-
cza wewnętrznego cewki moczowej. 

Mięsień poprzeczny głęboki krocza 
przebiega w tylnej części przepony mo-
czowo-płciowej. Swój początek bierze 
symetrycznie na gałęzi kości kulszowej 
i biegnie w kierunku środka ścięgniste-
go. U kobiet mięsień ten jest o wiele 
słabszy. Jego funkcją jest stabilizacja 
cewki moczowej.

Mięsień poprzeczny powierzchowny 
krocza jest parzystym mięśniem biegną-
cym pod przeponą moczowo-płciową, 
a dokładniej jej tylnym brzegiem. Jego 
zadaniem jest napinanie środka ścię-
gnistego. 

Mięsień opuszkowo-gąbczasty 
jest strukturą o cechach zmiennych 
w zależności od płci. U kobiet cechy 
te są bardziej pierwotne, ponieważ 
mięsień ma związek ze zwieraczem 
zewnętrznym odbytu. Funkcja mięśnia 
opuszkowo-gąbczastego jest najwydat-
niej zaznaczona u mężczyzn, ponieważ 
jest on niezbędny w procesie wzwodu 
i wytrysku. U kobiet podczas spółkowa-
nia umożliwia uwalnianie wydzieliny 
z gruczołów przedsionkowych więk-
szych.

Mięsień kulszowo-jamisty znajduje 
się symetrycznie w sąsiedztwie mięśnia 
opuszkowo-gąbczastego. Rozpoczyna 
się na powierzchni przyśrodkowej guza 

kulszowego i więzadle krzyżowo-guzicz-
nym (1, 2). 

Ćwiczenia 
Serie systematycznych ćwiczeń po-
zwalają na wzmocnienie mięśni dna 
macicy. Ćwiczenia mięśni dna macicy 
są proste i nie wymagają dużego wysił-
ku ani długiego czasu ich wykonania. 
Regularne ćwiczenia mogą naprawdę 
zapobiec opisanym wcześniej proble-
mom. Na wyniki trzeba niestety trochę 
poczekać, co często sprawia, że kobiety 
się do nich zniechęcają. Pierwsze efekty 
możemy zobaczyć dopiero po 2-4 mie-
siącach regularnego treningu (4).

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie 
dna miednicy wykonuje się z kilku po-
wodów:
• zapobiegania wysiłkowemu nietrzy-

maniu moczu, 
• wzmacniania mięśni pochwy w celu 

sprawniejszej i szybszej akcji poro-
dowej, 

• satysfakcji podczas stosunku płcio-
wego, 

• likwidowania patologicznych napięć 
mięśni dna miednicy. 
Przykładowe ćwiczenia prezentują 

fot. 1-10. 
Należy pamiętać, że podczas wyko-

nywania skurczów powinny być napięte 
tylko mięśnie dna miednicy. Pośladki 
i brzuch muszą być rozluźnione. Nale-
ży zwrócić uwagę na poprawne oddy-
chanie. Nie należy wykonywać ćwiczeń 
podczas oddawania moczu, gdyż może 
to prowadzić do zalegania resztek mo-
czu, co prowadzi do stanów zapalnych 
cewki moczowej. 

Efekty gwarantuje jedynie regular-
ność ćwiczeń, przez minimum 4-6 ty-
godni 3 razy dziennie.

Metodyka postępowania
� zjoterapeutycznego 
Empirycznie stwierdzono, że subiek-
tywne i obiektywne objawy u kobiet 
ze sterylnością funkcjonalną są takie 
same. 

Subiektywne objawy: 
• bolesne miesiączki i obfi te krwawie-

nia, 
• bolesne współżycie,
• bóle pleców i głowy (7).

Obiektywne objawy:
• nieprawidłowa postawa,
• najczęściej skolioza lewostronna w lę-

dźwiowym odcinku kręgosłupa,
• przesunięcie (blokada),
• względne skrócenie kończyny dolnej 

(funkcjonalne),
• asymetryczna szpara międzypoślad-

kowa, spóźniona reakcja mięśni po-
śladkowych na skurcz (zwłaszcza 
po prawej stronie),

• niezdolność skurczu mięśni poślad-
ków oraz mięśni dna miednicy,

• niezdolność relaksacji mięśni dna 
miednicy (8).
Przy badaniu palpacyjnym u kobiet 

często napotykamy zmiany refl eksyjnie 
spowodowane nierównowagą mięśnio-
wą. Najczęściej są to bóle przy palpacji 
okolic, takich jak:
• przywodziciele uda, zwłaszcza na pra-

wej kończynie dolnej,
• kość ogonowa i stawy krzyżowo-bio-

drowe,
• mięśnie przykręgosłupowe,
• obszar brzucha pomiędzy pępkiem 

i pachwiną po stronie prawej,
• obszar brzucha pomiędzy pępkiem 

i kolcem biodrowym przednim gór-
nym po stronie lewej (10).
Jeżeli u niepłodnych kobiet wystę-

pują wszystkie albo niektóre z opisa-
nych objawów, możemy przypuszczać, 
że występuje sterylność spowodowana 
zaburzeniami funkcjonalnymi układu 
ruchu. Aby rozpocząć leczenie fi zjotera-
peutyczne, niezbędne jest szczegółowe 
badanie ginekologiczne w celu wyklu-
czenia chorób wątroby, nerek, układu 
sercowo-naczyniowego, zaburzeń endo-
krynologicznych, a także potwierdzenia 
płodności męża (3).

Etapy terapii 
Schemat terapii podzielony jest na 
3 etapy.

Etap I: podczas pierwszej wizyty 
pacjentka jest informowana o funkcjo-
nalnym kontekście jej choroby oraz 
uświadamia się jej potrzebę współpra-
cy i wykonywania codziennych aktyw-
nych ćwiczeń. Ćwiczenia mają na celu 
wzmocnienie oraz relaksację mięśni po-
śladków i dźwigacza odbytu. Ponadto 
kobieta uczy się ćwiczeń powodujących 
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rozluźnienie stawu krzyżowo-biodrowe-
go i stawów kręgosłupa lędźwiowego. 

Etap II: druga wizyta odbywa się zwy-
kle po dwóch okresach miesiączkowych 
– wówczas fi zjoterapeuta przeprowadza: 
mobilizację kości ogonowej (zabieg per 
rectum), mobilizację stawu krzyżowo-bio-
drowego, mobilizację stawów kręgosłu-
pa lędźwiowego (3).

Mobilizacja przez odbytnicę 
Terapia struktur dna miednicy polega 
na ich mobilizacji per rectum (przez 
odbytnicę). Pierwszą czynnością jest 
badanie palcem zabiegowych struktur 
dna miednicy w poszukiwaniu zmian 
czynnościowych. Terapeuta poszukuje 
pól punktów spustowych i pól punktów 
maksymalnie bolesnych w celu odna-
lezienia dostępu do aferencji (czyli do-
stępu do miejsca, przez które można 
wpłynąć na dany objaw), a co się z tym 
wiąże – do wygaszenia objawów. Robi 
się to najczęściej poprzez mobilizacje 
uciskowe i prowokowanie, tak aby od-
naleźć objawy znane pacjentowi i móc 
efektywnie z nimi pracować. Następnym 
zadaniem terapii struktur dna miednicy 
jest poprawa sprawności mięśni prze-
pony miednicy i przepony moczowo-
-płciowej poprzez zbadanie możliwości 
rozluźnienia dowolnego skurczu, a tak-
że ich koordynacji (5).

Mobilizację kości ogonowej przez od-
bytnicę przeprowadza się w następują-
cy sposób: pacjentka podczas zabiegu 
leży na brzuchu. Bielizna powinna być 
odsłonięta w niewielkim zakresie, tak 
aby można było wykonać zabieg, zapew-
niając kobiecie jak największy komfort. 
Zabieg jest bardzo krępujący, polega 
na wprowadzeniu palca w rękawiczce 
przez odbyt i dotknięciu struktur dna 
miednicy w celu korekty ustawienia ko-
ści ogonowej, do której nie ma innego 
dostępu. Na zasadzie odruchu następu-
je rozluźnienie nadmiernie napiętych 
tkanek. Terapia per rectum w dużym 
stopniu przyspiesza proces leczenia. 
Zabieg wykonywany jest przy pełnej 
kontroli ze strony pacjentki. Terapeu-
ta odnajduje bolesną strukturę, czeka, 
aż pacjentka powie, że ból ustąpił i moż-
na kontynuować zabieg. Trzy sesje ma-
nipulacji kości ogonowej poprzez odbyt-

Fot. 1a-b. Rozluźnienie odcinka lędźwiowego kręgosłupa: pozycja na czworakach, ręce połóż na krzesełko 
lub stopień schodów o wysokości około 30 cm. Powoli naprężaj kręgosłup lędźwiowy i powoli rozluźniaj 
Fot. 2. Rozluźnienie odcinka lędźwiowego kręgosłupa: pozycja na czworakach, ręce połóż na krzesełko o wy-
sokości około 30 cm. Obracaj tułów z wyciągniętą ręką w górę, w prawo i w lewo Fot. 3. Relaks i rozciąganie 
kręgosłupa lędźwiowego: pozycja na czworakach, ręce połóż na krzesełko o wysokości około 30 cm. Obracaj 
głowę w prawo i w lewo – patrz na swoje pięty Fot. 4a-b. Relaks i rozciąganie kręgosłupa odcinka piersio-
wego i lędźwiowego: pozycja na czworakach, powoli naprężaj kręgosłup i powoli rozluźniaj. Duże znaczenie 
ma opuszczanie głowy w dół podczas wypychania kręgosłupa w górę
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nicę są skuteczniejsze w zmniejszaniu 
bólu niż stosowane metody fi zykoterapii 
w urazach oraz niestabilności kości ogo-
nowej (5). 

Główne wskazania do zabiegu mobi-
lizacji per rectum:
– ból kości ogonowej spowodowany jej 

podwichnięciem, np. w wyniku upadku 
na pośladki lub ekstremalnego wysiłku; 

– jeżeli więzadła, które przebiegają w tej 
okolicy, mogły ulec nadmiernemu na-
pięciu, wywołując dysfunkcję i bole-
sność, a zdjęcie RTG nie potwierdziło 
podwichnięcia kości ogonowej, wów-
czas metoda per rectum polegająca 
na mobilizacji uszkodzonych struktur 
przez odbyt jest jedyną skuteczną me-
todą terapii wykonaną przez doświad-
czonego w leczeniu tej dolegliwości 
terapeutę; bóle kości ogonowej;

– bóle lędźwiowe, lędźwiowo-krzyżowe, 
krzyżowe;

– zaburzenia napięcia mięśni okolicy 
miednicy;

– problemy z zajściem i utrzymaniem 
ciąży (w trakcie samej ciąży nie wy-
konuje się zabiegu);

– częstomocz; 
– nadmierne napięcie spoczynkowe 

okolic dna miednicy i odbytu.
Wśród przeciwwskazań należy wy-

mienić:
– wszelkie stany przebiegające z krwa-

wieniem z odbytu;
– choroby organiczne końca dróg po-

karmowych;
– czynne żylaki odbytu;
– ciążę; 
– brak zdecydowanej zgody pacjen-

ta (10).
Uwaga: zabieg nie wymaga specjal-

nego przygotowania. Jeśli zajdzie taka 
potrzeba, można wykonać go podczas 
normalnej wizyty. Terapia per rectum 
ma wiele zalet, między innymi bezpo-
średni dostęp do struktur niedostęp-
nych innym badaniom palpacyjnym 
(badanie dotykiem). Struktury te nie 
są dostępne z zewnątrz, dlatego niejed-
nokrotnie są pomijane w terapii, a ich 
znaczenie w procesie zdrowienia jest 
bagatelizowane. Na pomijanie tego ob-
szaru mają wpływ czynnik kulturowy 
i trudności z jego przezwyciężeniem. 
Zabiegu nie wykonuje się z zasady 

u dzieci, nawet jeśli istnieją wskazania 
czysto medyczne.

Mobilizacja 
stawu krzyżowo-biodrowego
Stawy krzyżowo-biodrowe ze względu 
na swoją budowę i funkcje ulegają dość 
często przeciążeniom i zablokowaniu. 
Powoduje to szereg dolegliwości bólo-
wych w okolicy krzyżowej, promieniu-
jących do pośladka i w kierunku koń-
czyny dolnej. Zablokowanie stawów 
krzyżowo-biodrowych może wywoły-
wać odruchowe napięcie prostownika 
grzbietu, stąd nierzadko współistniejące 
bóle lędźwiowe i przesunięcie osi tuło-
wia do boku (transpozycja tułowia). 
Ograniczona jest ruchomość kręgosłu-
pa do przodu i w stronę zablokowane-
go stawu. Natomiast ruch przeprostny 
kręgosłupa jest niebolesny (odróżnia 
to ból krzyżowy od bólu w niektórych 
przepuklinach dyskowych, a także za-
blokowaniu segmentów lędźwiowych). 
W okolicy stawu krzyżowego, pachwi-
ny lub więzadeł stawów krzyżowo-bio-
drowych podczas ucisku stwierdza się 
punkty maksymalnej bolesności. Ob-
jawy neurologiczne są z reguły ujem-
ne, poza objawem Lasegue’a, podczas 
unoszenia kończyny dolnej powyżej 
kąta 50-60 stopni. W bezpośrednim 
badaniu stawów krzyżowo-biodrowych 
wykorzystuje się szereg testów w celu 
zdiagnozowania rodzaju zablokowania, 
jego kierunku i poziomu. Przy zabloko-
waniu stawów krzyżowo-biodrowych 
mogą występować specyfi czne zaburze-
nia w obrębie więzadeł miednicy. Stawy 
te bowiem są stabilizowane przez bar-
dzo silne i bogato unerwione więzadła 
(krzyżowo-biodrowe, krzyżowo-guzowe, 
biodrowo-lędźwiowe). Napięte więzadła 
przeciążone utrzymującym się zablo-
kowaniem stawu, nawet po usunięciu 
zablokowania, mogą powodować dole-
gliwości bólowe w okolicy krzyżowej 
(utrzymujące się napięcie może także 
prowokować nawroty zablokowań sta-
wów krzyżowo-biodrowych i związa-
nych z tym dolegliwości). Delikatna 
mobilizacja i uruchomienie stawów 
krzyżowo-biodrowych (po uprzednim 
wykluczeniu wspomnianych przyczyn 
morfologicznych) znosi napięcia mię-

śniowe, usuwając dolegliwości bólowe 
pacjentki (10). 

Mobilizacja stawów 
kręgosłupa lędźwiowego 
Techniki mobilizacji wykonywane bar-
dzo często w obszarze kręgosłupa lędź-
wiowego są narzędziem terapii manual-
nej, która w ciągu ostatnich kilkunastu 
lat jest coraz częściej stosowana przez 
polskich terapeutów. Wyniki badań 
potwierdzają kliniczne znaczenie ma-
nipulacji/mobilizacji kręgosłupa, sto-
sowanych jako odpowiednie leczenie 
przewlekłego bólu dolnego odcinka 
kręgosłupa (12). 

Po przeprowadzeniu mobilizacji sta-
wów kregosłupa lędźwiowego fi zjotera-
peuta sprawdza, czy ustąpiły napięcia 
mięśni brzucha oraz blokada stawów lę-
dźwiowych i krzyżowo-biodrowych. Kon-
troluje poprawne wykonywanie ćwiczeń 
przez pacjentkę, następnie przy jego po-
mocy kobieta uczy się nowych ćwiczeń, 
które: wzmacniają mięśnie brzucha, mię-
śnie pośladków, mięśnie przykręgosłu-
powe oraz mięśnie dna miednicy (7, 8). 

Etap 3: następna wizyta odbywa się 
po jednym lub kilku okresach miesiącz-
ki. Jeżeli przykurcze mięśni i blokady 
ustąpią, kobieta wykonuje ćwiczenia sa-
modzielnie w domu. Cała terapia trwa 
około sześciu miesięcy.

Uwaga
1. Unikaj powszechnych błędów – napi-

nania pośladków i ud zamiast mięśni 
dna miednicy, wstrzymywania odde-
chu czy pchania ku dołowi, zamiast 
ściskania oraz unoszenia do środka 
i w górę. 

2. Aby zlokalizować właściwe mięśnie, 
wykonaj test: postaraj się wstrzymać 
strumień moczu podczas jego odda-
wania i wyczuć, które grupy mięśni 
są w to angażowane. To właśnie nad 
tymi mięśniami trzeba pracować.

3.  Można też spróbować zacisnąć odbyt, 
jakby powstrzymywało się gazy. Gdy 
już zidentyfi kujesz tę grupę mięśni, 
ćwicz je regularnie – najlepiej kilka 
razy dziennie.

4. Ćwiczenia zajmują tylko kilka minut 
i można je wykonywać w różnych po-
zycjach, np. siedząc, stojąc czy leżąc.
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5.  Początkowo będzie trudno utrzymać 
skurcz mięśni przez jedną lub dwie se-
kundy. Staraj się z czasem wydłużać 
skurcz do 10 sekund. Rozluźniaj mię-
śnie pomiędzy kolejnymi skurczami 
tak długo, jak trwał skurcz. Wykonuj 
maksymalnie 10 powtórzeń.

6. Ćwiczenia należy wykonywać regu-
larnie przez około 6 miesięcy. Już 
po 3 miesiącach regularnych ćwiczeń 
następuje zauważalna różnica.
Do programu terapii musi być ko-

niecznie włączony aktywny program 
ćwiczeń w domu, najlepiej z partnerem.

Podsumowanie 
Metoda Mojžišovej wykorzystywana 
jest w leczeniu niektórych typów ko-
biecej niepłodności, stosowana jest 
u pań, które cierpią na bóle podczas 
miesiączki, bóle podczas stosunku, 
nietrzymanie moczu, bóle w okolicach 
miednicy, bóle kręgosłupa, bóle głowy. 
Może być stosowana także w terapii 
wielu innych zaburzeń funkcjonalnych. 
Systema tyczne stosowanie ćwiczeń 
ma wpływ na: 
• poprawę zaburzeń funkcji kręgosłu-

pa spowodowanych nierównowagą 
mięśni;

• poprawę stanu gorsetu mięśniowego 
oraz istniejących już zmian struktu-
ralnych, np. choroba Schoermanna, 
stany zapalne stawów biodrowych, 
dyskopatia, skoliozy u pacjentów 
w podeszłym wieku, poprawę stanu 
po operacji kręgosłupa itp.;

• poprawę zaburzeń funkcjonalnych 
ginekologicznych u kobiet (bezpłod-
ność, nieregularne i bolesne miesiącz-
ki, brak rozwoju macicy u młodych 
dziewcząt, brak miesiączki itp.);

• u mężczyzn poprawę wyników pato-
logii plemników, szczególnie w ich 
obniżonej ruchliwości i ilości; 

• poprawę niektórych problemów sek-
sualnych;

• zaparcia.
Pacjentki należy poinformować, 

aby zwiększyły spożycie błonnika 
w celu zapobiegania bolesnym zapar-
ciom (3, 8).  

Piśmiennictwo dostępne na stronie 
www.rehabilitacja.elamed.pl 

Fot. 5. Rozluźnienie dolnej części klatki piersiowej i górnego odcinka kręgosłupa lędźwiowego: pozycja 
na czworakach, obracaj tułów z wyciągniętą ręką w górę, w prawo i w lewo Fot. 6. Rozluźnienie dolnej części 
klatki piersiowej i górnego odcinka kręgosłupa lędźwiowego: pozycja na czworakach, obracaj głowę w prawo 
i w lewo, patrz na swoje pięty – relaks i rozciąganie górnego odcinka kręgosłupa piersiowego Fot. 7a-b. Ćwi-
czenia kręgosłupa piersiowego, głowy: pozycja na czworakach, podpór na przedramionach, powoli naprężaj 
górny odcinek, następnie powoli rozluźnij. Zwróć uwagę na ruch głowy Fot. 8. Relaks i rozciąganie górnego 
odcinka kręgosłupa piersiowego: pozycja na czworakach, podpór na przedramionach, obracaj tułów z nacią-
gniętą ręką w prawo i w lewo Fot. 9. Relaks i rozciąganie górnego odcinka kręgosłupa: pozycja na czworakach 
z oparciem na przedramionach, obracaj głowę w prawo i w lewo, patrz na swoje pięty Fot. 10. Rozluźnienie 
odcinka lędźwiowego i stawu krzyżowo-biodrowego: pozycja w leżeniu tyłem, rękami trzymaj kolana. Przycią-
gnij kolana do klatki piersiowej, nie unosząc głowy i klatki piersiowej, następnie ściągnij pośladki i zaciśnij kola-
nami palce swych dłoni (na fot. pozycja wyjściowa)
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