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ĆWICZENIE Z KRĘCENIEM KOLANEM
Połóż się na plecach. Zegnij prawą nogę w kolanie i postaraj się zatoczyć kolanem jak największe
koła. Pięć w jedną stronę i pięć w drugą stronę. 
Wyobraź sobie, że na kolanie masz przyczepiony flamaster i chcesz narysować jak największe koło.
Zmień nogę.



PRZYCIĄGNIĘTE KOLANA 
Połóż się na plecach. Przyciągnij do klatki piersiowej kolana i delikatnie przetocz się z prawej strony na
lewą stronę a następnie złącz kolana i wykonaj nimi delikatne krążenia w parą stronę oraz delikatne
krążenia w lewą stroną.



ROZCIĄGANIE GRUSZKI 
Połóż się na plecach. Zegnij nogi w kolanach. Oprzyj prawą kostkę na lewym kolanie a następnie
obejmuj lewe udało i przyciągnij je w kierunki klatki piersiowej. Twoje dolne plecy powinny leżeć 
a prawe kolano „ wędrować” na zewnątrz. Wytrzymaj w tej pozycji do 10. Pamiętaj to powinno być
delikatne rozciąganie. Jeżeli twoje mięśnie są jeszcze na to nie gotowe może użyć pasa, aby sobie
pomóc.  Wykonaj to ćwiczenie na drugą stronę.



POZYCJA RELAKS
Połóż się na plecach. Zegnij nogi w kolanach i połącz ze sobą stopy tak, aby kolana mogły opaść
na zewnątrz. Jeżeli masz „ ciasne biodra”, czyli jest Ci trudno wytrzymać w tej pozycji podłóż
proszę poduszki lub klocki pod swoje kolana. 
Wytrzymaj w tej pozycji 3-60 sekund.



POZYCJA DZIECKA
Usiądź na piętach, kolana szeroko, wyciągnij jak najdalej swoją klatkę piersiową do przodu. 
Oprzyj głowę na macie. Pozwól, aby klatka piersiowa delikatnie opadła do dołu. Oddychaj spokojnie
torem dolno - żebrowym. Kieruj swój oddech do regionu miednicy - pozwól, aby tkanki wokół dna
miednicy mogły się rozluźnić.



MALASANA
Przejdź do pozycji kucznej. Jeżeli ta pozycja jest dla Ciebie wyzwaniem możesz usiąść na klocku.
Pamiętaj małymi krokami do celu - nic na siłę. Może przez lata chodziłaś w butach na obcasach i
Twój mięsień łydki teraz nie pozwala Ci przyjąć tej pozycji. 
Warto też pamiętać o rozciąganiu łydki! Mięsień trójgłowy łydki jest powięziowo połączony z dnem
miednicy.



A TERAZ CZAS NA RELAKS TWOICH MIĘŚNI
DNA MIEDNICY

 
KLIKNIJ W OBRAZEK I WYBIERZ WYGODNĄ

POZYCJĘ.
 

NIECH TO BĘDZIE CZAS TYLKO DLA CIEBIE ! 

https://www.youtube.com/watch?v=SNRSOWofgas

