WARSZTAT
TWÓJ ZDROWY KRĘGOSŁUP W BIURZE

1. Pies z głową w górę i w dół, czyli stretch kręgosłupa przy biurku

WDECH – plecy wygięte
do tyłu, uniesiona broda,
oczy skierowane do góry,
pięty na podłodze

WYDECH – wypchnięcie
bioder do tyłu przez
dociśnięcie rąk do biurka,
rozluźnienie mięśni szyi,
twarzy i opuszczenie
głowy w dół.

Dążymy do ustawienia pleców w pozycji wklęsłej (lub co najmniej wyprostowanej). Pozycja
taka odciąża stawy kręgosłupa, poszerza przestrzenie międzykręgowe, relaksuje mięśnie
przykręgosłupowe i pobudza więzadła kręgosłupa.
Poza odciążeniem kręgosłupa, pozycja rozluźnia też brzuch i narządy wewnętrzne. Kobiety
mogą z niej korzystać podczas menstruacji.
Lekkie skręcenie pięt na zewnątrz daje dodatkowe wydłużenie mięśni kulszowogoleniowych (rozciąga tył nóg).
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2. Głębokie rozciągnięcie tylnej strony ud i mięśni grzbietu.

Opieramy stopę o brzeg biurka lub ścianę tak, żeby
tylko pięta znajdowała się na podłodze. Druga noga
stoi pewnie z tyłu.
Dłonie opieramy na krawędzi biurka, mamy lekko
ugięte łokcie, proste plecy i proste kolana.
W tej pozycji ‘wybieramy’ cały luz, elastyczność
naszych tkanek, tzn. mięśni, powięzi, nerwów,
więzadeł.
Musimy czuć, że ciało jest napięte jak cięciwa łuku.
Bierzemy WDECH.
(Odczuwalnie wszystko będzie mocno „ciągnąć” –
jeżeli tak się nie dzieje, musimy poprawić pozycję.
Bez względu na to, jak jesteśmy elastyczni i
„rozciągnięci”, ma pojawić się wrażenie napięcia!)

W tej pozycji przede wszystkim
rozciągają się: tylna strona nóg i
plecy.
Rozluźniamy szyję opierając
czoło na biurku.
Robimy WYDECH.
Zostajemy w tej pozycji przez 5
oddechów.

OBIE POZYCJE NALEŻY WYKONAĆ NA PRAWĄ I LEWĄ STRONĄ. NASZ MÓZG I CIAŁO LUBIĄ
SYMETRYCZNE BODŹCE 

2

3. Poranne przebudzenie, czyli stretch klatki piersiowej i ramion (zamiast kawy!) 




WDECH – maksymalne otwarcie ramion i wyciągnięcie brody do góry
WYDECH – rozluźnienie

Powtarzamy w różnych ułożeniach ramion, od dłoni skierowanych do podłogi po
skierowane do sufitu.
Poczujemy:
 Rozciąganie mięśni klatki piersiowej
 Lekkie wygięcie (wyprost) kręgosłupa
 Ciepło w okolicy szyi i ramion
 Rozluźnienie barków
 Więcej chęci do działania 
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4. Przeprost kręgosłupa – pobudza równie dobrze jak kubek kawy! 




Ćwiczenie, które warto robić co godzinę – 3-4 powtórzenia.
Wygięcie kręgosłupa do tyłu (przeprost) poprawia krążenie i pobudza
autonomiczny układ nerwowy. Z trybu uśpienia przechodzimy do trybu działania.
Kręgosłup lubi zgięcia i wyprosty.
WDECH

WYDECH

5. Masaż stopy (rozścięgna podeszwowego) piłeczką tenisową – czyli dużo dobrego dla
Twoich stóp 
Wykonuj ruchy do przodu, do tyłu, okrężne, dociskaj stopą piłkę – nawet do lekkiego bólu.
Rozluźnienie podeszwy stopy
przełoży się na poprawę napięcia
łydek, a nawet pleców. Pobudzamy
też strefy na stopie odpowiedzialne
za wszystkie organy ciała. Nie ma
odczucia sztywności, stopa jest
plastyczna i miękka.
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6. Mobilizacja kręgosłupa – czyli ‘move your spine’ 
KOŁYSANIE DO PRZODU

KOŁYSANIE DO TYŁU

(PRZODOPOCHYLENIE)

(TYŁOPOCHYLENIE)



To ćwiczenie można wykonać nie tylko na piłce – również na krześle, na stojąco, na
leżąco, na czworakach – w każdej możliwej pozycji, gdzie kolana są lekko ugięte.



WDECH – przechylenie miednicy do przodu (kołysanie do przodu) – „wylewanie
wody do przodu”



WYDECH – przechylenie miednicy do tyłu (kołysanie do tyłu) – „wylewanie wody do
tyłu”

Mimo kołysania miednicą, kręgosłup pozostaje w jednej linii nad miednicą.
Możemy pochylić głowę i skręcić ramiona do środka podczas kołysania do przodu.
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7. Pozycje przeciwbólowe i odciążające kręgosłup.

Oparcie nóg na ścianie
odciąża kręgosłup
i regeneruje nogi.
Zgięcie kolan i
przyciągnięcie ich do
brzucha zwiększa efekt
separacji kręgów
(zwiększa przestrzenie
między kręgami), dzięki
czemu odciąża plecy.
Idealna pozycja po długim
staniu lub siedzeniu.

Pozycja siadu na piętach.
Czoło podpieramy dłońmi, kolana
szerzej niż stopy – pozycja rozciąga
mięśnie grzbietu i odciąża stawy
kręgosłupa.

Pozycja kolankowo – łokciowa.
Ta pozycja dodatkowo odciąża narządy
wewnętrzne, przynosi ulgę w bólach
menstruacyjnych i kolce nerkowej.
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8. Punkty akupresurowe (uciskowe) na ból głowy



Punkty uciskamy 30 sekund – 1 minutę (ucisk stały albo rozcieramy punkt
opuszkiem palca).
Punkty znajdują się zewnętrznej części łuku brwiowego, wewnętrznej oraz na
środku oczodołu na dole.

9. Neuromobilizacja nerwów usznych



Jest to technika przeciwbólowa i przeciwzapalna, zwłaszcza, kiedy zbliża się
przeziębienie. Wykonujemy ją w trzech kierunkach: do góry, w tył i bok, na dół.
Lekko pociągamy płatek ucha (jakby wibrowało) – nie urywamy! ;)
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Dziękuję za udział w warsztatach.
W razie pytań oraz w celu znalezienia większej porcji ćwiczeń zapraszamy na
naszą stronę na facebook’u:

Body4U

Autor materiałów: Małgorzata Jachacz-Łopata, Body4U
Zdjęcia: Patrycja Matuszak, YouNick
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