
Spis treści:

Anatomia i czynność mięśni dna miednicy -7
Samodzielne badanie napięcia i pracy mięśni dna
miednicy -9
Scanning ciała -12
Otwarta czy zamknięta -13
Rozluźnianie przez oddech -14
Odczuwanie miednicy – autoterapia lub praca z
partnerem -16
Kołysanie -17
Mobilizacja zewnętrzna mięśni dna miednicy z
partnerem -18
Mobilizacja miednicy na wałku do masażu lub
piłeczce tenisowej -19
Rolowanie w siadzie na krześle -21
Rolowanie w siadzie na podłodze -21
Rolowanie przy ścianie -22

Zbliżanie guzów kulszowych -23
Ogon -24
Ziarnko grochu -25

Automasaż twarzy -27
Masaż twarzy – kierunki ruchów -28

Mobilizacja na piłeczce do masażu -29
Masaż stóp – autoterapia lub praca z partnerem -33

1.Wstęp -2
2.Wskazania i przeciwwskazania do pracy z dnem
miednicy -4
3.Świadomość ciała -6
4.Praca z miednicą. 

5.Aktywacja mięśni dna miednicy

6.Praca z okolicą twarzy wpływająca na napięcie
mięśni dna miednicy

7.Praca ze stopami

1



Ten zbiór ćwiczeń i technik rozluźniających powstał z
myślą o kobietach oczekujących potomstwa, z którymi
spotykam się w gabinecie. Niejednokrotnie brakowało
mi czasu na dokładne spisanie zaleceń po
przeprowadzonej terapii, więc umieściłam je w tej
publikacji.
Jednocześnie mam nadzieję, że dzięki temu trafię do
szerszego grona kobiet, które będą mogły pracować
nad świadomością swojego ciała i przygotowywać się
do porodu.

Ponieważ od kilkunastu lat pracuję jako
fizjoterapeutka, doskonale zdaję sobie sprawę z tego,
że na nasze zdrowie wpływają nie tylko czynniki
związane z ruchem i dietą, ale także emocje i brak
świadomości swojego ciała. Od wczesnych lat jesteśmy
uczeni, że „zbite kolano nie boli”, „duzi nie płaczą”, a
jak czujesz się wkurzona, bo ktoś przekracza Twoje
granice, to najczęściej usłyszysz, że wymyślasz i się
czepiasz.

Wstęp

Gratuluję Tobie, bo skoro się tu spotykamy to oznacza,
że oczekujesz narodzin swojego dziecka.
Prawdopodobnie chcesz jak najlepiej powitać
maleństwo na świecie i dobrze przeżyć poród.
Szczera intencja doświadczenia porodu, zamiast
planowania go w punktach, to pierwszy i
najważniejszy krok w przygotowaniu do narodzin.
Cieszę się, że chcesz pracować ze mną i z tym
poradnikiem nad świadomością swojego ciała.
Dziękuję za zaufanie.  
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W swojej pracy staram się zrozumieć, co było
przyczyną dolegliwości człowieka, z którym pracuję,
uwzględniając to, co zapisane jest w ciele w postaci
urazów, postawy ciała i napięcia w tkankach.
Ciało każdego z nas ma w sobie odpowiedź na to, co się z
nami obecnie dzieje. Przebyte urazy ciała, operacje czy
blizny oraz wspomnienia, dzięki którym nabraliśmy
pewnych przekonań – wszystkie te czynniki nas
kształtują i wpływają na decyzje. 
Przekonania o porodzie i wyobrażenia na jego temat
mogą budzić strach lub spowodować spięcie ciała na
myśl o nim, a często wynikają z historii opowiadanych
przez kobiety, które doświadczyły trudnych porodów
lub z ogólnie przyjętych zadad np. obowiązujących w
danym szpitalu procedur..  

Moja słabość po porodzie stała się
moją Mocą.

Katarzyna Bramańska
szczęśliwa kobieta, fizjoterapeutka
terapiadlamam.pl

Jestem kobietą, która uczy się żyć w zgodzie
ze sobą, słuchając swojego ciała i serca. 

To serce popchnęło mnie na ścieżkę
fizjoterapii, a fascynacja kobiecym ciałem i

jego możliwościami zaowocowała
wyspecjalizowaniem się w uroginekologii. 

„Zaprogramowany” powyższymi czynnikami
umysł pomógł mi zdobyć wiedzę oraz

wytrwać na studiach i szkoleniach. 
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Przez bardzo długi czas ciążę i okres połogu
uznawano za ogólne przeciwwskazanie do
jakichkolwiek zabiegów fizjoterapeutycznych, co
stoi w sprzeczności z jednoczesnym uznaniem jej
za stan fizjologiczny. 

Pierwszy trymestr ciąży to czas istotnych zmian
w ciele kobiety i okres największego ryzyka
poronienia. To także czas, kiedy wiele kobiet
czuje znaczne zmęczenie i osłabienie. Z tego
względu nie jest wskazane, dodatkowe obciążanie
ciała do 14 tygodnia ciąży. 
Ćwiczenia i techniki, które są tu zawarte można
stosować od 24 tygodnia ciąży, jeśli lekarz nie
stwierdzi przeciwwskazań (czyli nie masz
potrzeby oszczędzania się, leżenia, nie grozi ci
przedwczesny poród). 

Jeżeli nie jesteś pewna lub nie czujesz się
bezpiecznie robiąc ćwiczenie, to go nie rób.
Spróbuj za 1-2 tygodnie do niego wrócić. 

Uwagi i przeciwwskazania do pracy
z dnem miednicy

Przeciwwskazania do masażu/ rolowania:
zmiany skórne, otwarte rany, świeże blizny
owrzodzenia, żylaki jeśli są w miejscu masażu
gorączka, ostre infekcje ogólne
znaczne obrzęki nóg
łożysko przodujące 
zagrożenie przedwczesnym porodem
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Rozluźnianie przez oddech

Przykład:
Usiądź na piłce i oprzyj ramiona na stole. Głowę możesz
oprzeć na przedramionach. Poruszaj ciałem, żeby
znaleźć wygodną pozycją. 
Wdech nosem– skieruj powietrze między łopatki
rozsuwając je lekko na zewnątrz. 
Wydech – wypuść powietrze ustami i pozwól ciału na
rozluźnienie. 

Trzymanie rąk tam, gdzie masz kierować
powietrze. To bardzo ułatwia koncentrację na
oddechu. Miejsca, gdzie warto kłaść ręce to: tył
miednicy- po bokach kości krzyżowej, dół żeber
czyli na boku klatki piersiowej, miedzy łopatkami. 
Pomoc w skupieniu uwagi na oddechu w momencie
kiedy zgubisz rytm przez gesty (klepanie, głaskanie)
mówienie, patrzenie w oczy.

Każde z tych ćwiczeń możesz wykonać z Partnerem.
Jego zadanie to:

1.

2.
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To ćwiczenie możesz wykonać sama lub ze swoim
partnerem. Możesz też zacząć od autoterapii, a po kilku
dniach włączyć w to partnera.
Połóż się wygodnie, tak żebyś mogła swobodnie dotknąć
swojej miednicy i okolic waginy. 
Skoncentruj się na swoim ciele. Poczuj czy jest Ci
wygodnie, luźno. Jesteś bezpieczna. 
Połóż rękę/ręce na miednicy tam, gdzie masz ochotę - to
może być biodro, łono, pośladki lub okolica waginy.
Oddychaj i poczuj jak Ci z tym jest.
Czy czujesz opór przed dotykaniem siebie? Czy robisz to
szybko? Czujesz napięcie w ciele? Wypuszczaj je z
oddechem. Świadomie skieruj wdech tam gdzie czujesz
potrzebę. 

Czy tkanki pod palcami są miękkie i elastyczne, czy
twarde i z trudem dają się przesuwać w każdą ze stron.
Jak zareagowało Twoje ciało na dotyk? Czy możesz
świadomie zmniejszyć napięcie w ciele uwalniając je z
oddechem?
Jeśli ćwiczysz z Partnerem, to go, aby położył rękę na
Twojej ręce lub ułóż jego rękę tam, gdzie potrzebujesz/
chcesz być dotykana. 

Ponownie zobacz jak zareaguje Twoje ciało.
Miednica to ważna okolica ciała. Bogato unerwiona. W
niej zamykamy zranienia, wkurzenie, wściekłość, bo
„jak masz miękkie serce to musisz mieć twardy tyłek”. 

Odczuwanie miednicy. 
Autoterapia lub praca z partnerem.

16



Przybierz wygodną pozycję. Możesz stać w
swobodnym rozkroku, klęczeć, siedzieć na piłce lub
krześle. Zamknij oczy. Pomyśl o swobodnym
kołysaniu się w przestrzeni. 
Poruszaj biodrami w dowolnym kierunku i pozwól,
żeby reszta ciała podążyła za ruchem. Możesz myśleć o
kołysaniu swojego dziecka. Zwróć uwagę, jak reagują
Twoje mięśnie dna miednicy na ruchy – kiedy się
otwierają, a kiedy zamykają?

To świetne ćwiczenie dla par. Możecie kołysać się
stojąc lub  jedna osoba siedzi na piłce. 
Przytul się to partnera. Poczuj jak chcesz być
trzymana. Pozwól się rozkołysać i zobacz jak reaguje
Twoje ciało i dziecko. Spróbuj przejąć rolę partnera i
nadawać ruch waszym ciałom. Kiedy czujesz się
swobodniej?

Możesz także ćwiczyć samodzielnie. 
Przybierz wygodną pozycję. Możesz stać w
swobodnym rozkroku, klęczeć, siedzieć na piłce lub
krześle. Zamknij oczy. 

Kołysanie
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