
AKTYWACJA DNA MIEDNICY 

I  Aktywacja okolic cewki  :  

-wdech nosem, z wydechem wykonaj pokłon łechtaczki w kierunku pochwy 

-wdech nosem, z wydechem wymawiając „sssss” wstrzymaj strumieo moczu 

-wyobraź sobie ze Twoja cewka moczowa jestsłomka i z wydechem wymawiając „sssss” chcesz zassad 

do 

góry płyn 

- z wydechem postarajsię "objąd" łechtaczkęwargamisromowymi i "wciągnąd " ja w głąb ciała 

 

 

 

 

 

II Aktywacja okolic pochwy  : 

-wdech nosem przeponowy, z wydechem wymawiając „sssss” wstrzymaj tampon w pochwie 

-wdech nosem przeponowy, z wydechem wymawiając „sssss” zassijścianki pochwy w głąb ciała 

-wdech nosem , z wydechem wciągnij wargamisromowymi ziarenko ryżu 



- postarajsięwyobrazid sobie że dno miednicy to np. dach namiotu cyrkowego. Z wydechem postaw 

do góry 

namiot. 

III Aktywacja okolic odbytu  :  

-wdech nosem przeponowy, z wydechem wymawiając „sssss” wyobraź sobie że ktoś zbliża szpilkę do 

Twojego odbytu i chcesz go cofnąd w głąb ciała 

-wdech nosem, z wydechem wstrzymaj wiatry 

-wdech nosem , z wydechem wstrzymaj defekację 

Jeżeli pomimo komend nie potrafisz zlokalizować mięśni dna miednicy, możesz wykonać 1 x w 

tygodniu 

TEST– podczas oddawania moczu spróbuj wstrzymad strumieo moczu i zlokalizuj mięsnie dna 

miednicy. 

Uwaga – to nie jest dwiczenie, tylko test do lokalizacji mięśni dna miednicy( okolic cewki moczowej). 

Podczas napięcia mięśni dna miednicy powinnaś poczud w głębi miednicy „uścisk” z lekkim 

„uniesieniem do góry”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DWICZENIA BAZY 

POZYCJA WYJŚCIOWA : pozycja leżenia na plecach. Kooczyny dolne zgięte w stawach biodrowych i 

kolanowych, stopy swobodnie ustawione na podłożu 

RUCH: spokojny  wdech w dolne żebra ( poszerzamy zapięcie biustonosza) . Następnie z wydechem 

aktywuj dno miednicy , a następnie delikatnie „zbliż do siebie”  kolce biodrowe przednie górne oraz 

pociągnij pępek do kręgosłupa. 

 

 

 

 

 

Ważne ! 

- Zwród uwagę aby nie napinad nadmiernie górnych partii mięśni brzucha, nie wypierad go, nie przed.  

- Prawidłowo napięta BAZA ma zawsze za zadanie zmniejszenie objętości brzucha. 

- Zwród uwagę na spokojny oddech, nie zatrzymuj oddechu.  

 

Ćwiczenie wykonaj  10 razy leżąc kolejno na plecach, boku, brzuchu – 2x dziennie.  

 


