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ZDROWIE

google.com 5

Zdrowie to dobrostan psychiczny i fizyczny,

to nie tylko brak choroby ale też żywotność i 
witalność, 

to stan kiedy możemy najwięcej zrobić dla 
siebie i innych oraz najlepiej wykorzystać nasz 
indywidualny potencjał.



WPŁYW AKTYWNOŚCI 
FIZYCZNEJ na ZDROWIE
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● aktywność fizyczna jako prewencja przed wieloma chorobami
● jako czynnik równoważący pracę układów organizmu człowieka
● wpływ na układ ruchu, układ mięśniowo-kostny (oraz powięź), układ 

nerwowy, układ krążenia, układ oddechowy, trawienny, układ dokrewny
● jako czynnik utrzymujący zdrowie fizyczne i psychiczne
● jako czynnik obniżający poziom stresu
● jako czynnik podnoszący jakość życia



Optymalny poziom aktywności 
fizycznej:
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● stymuluje rozwój,
● stymuluję pracę narządów wewnętrznych
● zapewnia realizację potrzeby ruchu,
● wzmacnia wydolność serca,
● stymuluje głębokie oddychanie,
● poprawia elastyczność i napięcie powięzi - stawów, więzadeł, mięśni oraz 

wzmacnia kości.

Według rekomendacji WHO min. aktywność fizyczna osób dorosłych obejmuje   
wykonywanie prac domowych (np. sprzątanie lub prace w ogrodzie) oraz innych 
form ruchu o niskim nasileniu.



WPŁYW AKT. FIZ. 
NA UKŁAD ODDECHOWY

olympic.com google.com
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W tym zakresie można zaobserwować wiele korzystnych zmian, m. in:

● wzrost pojemności życiowej płuc (ang. vital capacity, VC) – największa objętość powietrza, jaką 
można wydmuchać z płuc po wykonaniu maksymalnego wdechu

● zmniejszenie się czynnościowej przestrzeni martwej
● ogólna pojemność wentylacyjna płuc (TLC)
● w czasie maksymalnego wysiłku zwiększa się istotnie TLC - maksymalna wentylacja płuc osób 

wytrenowanych
● u osób trenujących hiperwentylacja pojawia się przy pokonywaniu wyższych obciążeń w 

porównaniu z osobami nie trenującymi.



WPŁYW AKT. FIZ. NA UKŁAD 
KRĄŻENIA

olympic.com google.com

9

Systematycznie prowadzony trening sportowy w sposób zdecydowany poprawia sprawność 
układu krążenia.

Wysiłek fizyczny (obejmujący wielorakie formy i rodzaje aktywności fizycznej) należy do 
podstawowych elementów prewencji chorób układu krążenia.

O możliwościach organizmu człowieka do wykonania określonego wysiłku fizycznego 
decydują mechanizmy adaptacyjne układu krążenia.

Obejmują one zmiany:

● czynności serca i ciśnienia tętniczego krwi,
● objętości wyrzutowej i pojemności minutowej,
● różnicy tętniczo-żylnej wysycenia tlenem
● dystrybucji przepływu krwi.

Sprawność tych mechanizmów, rozstrzygająca o zdolności do wykonywania różnego rodzaju 
wysiłków fizycznych, ich efektywności oraz tolerancji zależą nie tylko od intensywności 
treningu ale także od określonych uwarunkowań genetycznych



WPŁYW AKT. FIZ. 
NA UKŁAD KRĄŻENIA

olympic.com google.com
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● zwiększają przepływ krwi przez mięśnie, płuca i skórę
● pojemność minutowa serca w czasie wysiłków dynamicznych zwiększa się 

proporcjonalnie do potrzeb organizmu w zaopatrzenie na tlen
● pod wpływem systematycznych ćwiczeń zwiększa się gęstość naczyń krwionośnych 

w pracujących mięśniach o około 30-50%,
● zwolnienie spoczynkowej częstości skurczów serca
● wzrost objętości wyrzutowej serca
● obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
● wzrasta objętość krwi. Często jest to wzrost o 15-20%. Jest to istotny składnik 

poprawy funkcji zaopatrzenia tlenowego organizmu
● wysiłek powoduje wzrost stężenia cholesterolu zawartego we frakcji HDL osocza, z 

jednoczesnym obniżeniem cholesterolu zawartego we frakcji LDL osocza.



WPŁYW AKT. FIZ. 
NA UKŁAD MIĘŚNIOWO-KOSTNY:

olympic.com google.com
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● wzrost masy tkanki kostnej oraz jej stopień mineralizacji
● podczas treningu dochodzi do wzrostu siły, która uzyskiwana jest 

podczas maksymalnego skurczu dowolnego, zwiększa się precyzja i 
szybkość ruchu, a to z kolei zmniejsza koszt energetyczny wykonywanej 
pracy

● wzrost ukrwienia i odżywiania stawu oraz pobudzenie kaletek maziowych
● zwiększa się odporność na urazy mechaniczne
● mięśnie wzmacniają się a co za tym idzie wzmacnia się ruchomość w 

stawie



WPŁYW AKT. FIZ. 
NA UKŁAD MIĘŚNIOWO-KOSTNY

olympic.com google.com
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● zmiany zachodzące w mięśniach pod wpływem ćwiczeń fizycznych zależą 
głównie od siły skurczów, rodzaju wysiłku oraz intensywności

● W komórkach mięśniowych ma miejsce zwiększenie potencjału 
tlenowego

● Zmianie ulega również liczba i objętość mitochondrium aktywność 
enzymów które biorą udział w procesach tlenowych a także zawartość 
hemoglobiny

● W przypadku rekreacji ruchowej gdzie przede wszystkim stosuje się 
ćwiczenia dynamiczne o charakterze wytrzymałościowym nie występuje 
przyrost masy mięśniowej.



WPŁYW AKT. FIZ. 
NA UKŁAD NERWOWY

olympic.com google.com
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● normalizacja i stymulacja napięcia mięśniowego
● poprawa percepcji wzrokowej
● koordynacja psychoruchową
● poprawa pamięci i procesów umysłowych czyli usprawnione 

przewodnictwo nerwowe
● rozwijanie pamięci ruchowej i szybkości przepływu informacji
● zmniejszenie odczuwania bólu poprzez wydzielane w czasie wysiłku 

endorfin



WPŁYW AKT. FIZ. 
NA UKŁAD DOKREWNY 
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● zmniejszenie aktywacji wysiłkowej układu współczulno – nadnerczowego
● zmniejszenie wydzielania adrenaliny i noradrenaliny w trakcie wysiłków 

oraz lutropiny, folitropiny i prolaktyny
● wzrost wydzielania androgenów w nadnerczach oraz endogennych 

peptydów opioidowych
● zmianie ulega także wrażliwość tkanek na działanie hormonów
● a u kobiet zwiększa się stężenie hormonów płciowych we krwi w czasie 

wysiłku



● Torowanie wzorca ruchu  (ponad sto impulsów kołyszących oddziałujących na człowieka/1 min. stępa)
● Regulacja oddechu
● Stymulacja i normalizacja układu nerwowego (napięcia mięśniowego)
● Stymulacja automatycznych reakcji równoważnych
● Stymulacja i normalizacja postawy - taśm anatomicznych (rozciąganie vs skracanie)
● Doświadczanie symetrii, nauka balansu, równowagi
● Utrzymywania pozycji na koni - ćwiczenia wyprostu tułowia i dynamiczna stabilizacja kręgosłupa 
● Stymulacja koordynacji ruchowej i równowagi
● Stymulacja  motoryki ust, motoryki małej i dużej
● Zwiększenie zdolności percepcji
● Integracja sensoryczna – rozwój świadomości ciała, orientacji w przestrzeni i stymulacja czucia głębokiego 

ODDZIAŁYWANIE
JAZDY KONNEJ NA CZŁOWIEKA

 (Straus, 2012, s. 30-45)
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ODDZIAŁYWANIE JAZDY KONNEJ NA CZŁOWIEKA: 

Stymuluje pracę układu wegetatywnego poprzez wytwarzanie (adrenaliny i endorfin)

Układu hormonalnego

Układu krążenia, obniża ciśnienie krwi

Układu pokarmowego, poprzez pobudzenie perystaltyki jelit

Stymuluje prawidłowe, głębokie oddychanie

Kształtuje poczucie własnego ciała, środka ciężkości

Działa pobudzająco i wzmacniająco dla napięcia mięśniowego

Stymuluje czucie głębokie

Do wyrobienia mięśni centrum ciała czyli miednicy i mięśni kręgosłupa

Umożliwia przywrócenie symetrii w ciele, poprzez korektę ustawienia centrum

Wspiera proces pracy nad prawidłową postawą



ODDZIAŁYWANIE NA CZŁOWIEKA

Obecność konia:

● stymuluje rozwój motoryczny, stymuluje zmysły 
(dalekie i bliskie, percepcję słuchową i 
wzrokową, stymuluje uwagę, pamięć, myślenie i 
mowę) a co za tym idzie zwiększa zdolność 
przetwarzania informacji i stymuluje rozwój 
intelektualny

● umożliwia nabywanie i rozwijanie nowych 
umiejętności

dziecisawazne.pl/konie-ucza-ludzi-2/
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https://dziecisawazne.pl/


ODDZIAŁYWANIE NA CZŁOWIEKA 

Obecność konia:

● uczy nazywania doznań z ciała
● wymaga bycia tu i teraz, daje poczucie sprawstwa 
● wzbudza emocje i uczy jak nimi zarządzać
● podnosi poczucie własnej wartości
● otwiera na relacje interpersonalne,

uczy empatii, zmiany perspektywy,
uczy uważności na inne istoty.

dziecisawazne.pl/konie-ucza-ludzi-2/
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ROLA ROZGRZEWKI
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● ma na celu przygotowanie organizmu do wysiłku fizycznego w jej części głównej
● wzmaga krążenie krwi i podwyższa temperaturę organizmu
● lepsze ukrwienie i przyspieszenie reakcji energetycznych zwiększa pobudliwość i wydolność mięśni, 

gdyż ich skurcz zależy w dużym stopniu od temperatury. Przygotowany mięsień robi się bardziej 
elastyczny i jest zdolny do większego i szybszego skurczu.

● przyspieszenie zmian w układzie stawowo-więzadłowym, uelastycznienie ścięgien i więzadeł (co 
zwiększa się zakres ruchomości poszczególnych stawów), torowanie dróg nerwowych, którymi 
przewodzone są impulsy do odpowiednich mięśni w czasie wykonywania określonych ćwiczeń

● poprawia się ukrwienie mózgu i harmonizują się czynności wegetatywne i motoryczne układu 
nerwowego

● pozwala utrzymać równowagę kwasowo-zasadową. W czasie pracy mięśni szkieletowych wzrasta 
stężenie kwasów w organizmie. Krew przepływająca przez tkanki zabiera i neutralizuje je dzięki 
swym właściwościom buforowym.



olympic.com google.com

20

dział 2
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REKREACJA RUCHOWA

olympic.com google.com
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„rekreacja” łac. recreo

re -oznacza powtórzenie czynności, powrót do stanu 
pierwotnego, powstawanie czegoś nowego

creo - oznacza czynność tworzenia

łac. recreo - odnowić,  stworzyć na nowo



REKREACJA TO:

olympic.com google.com
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● intensywnie rozwijające się, w zasięgu światowym, zjawisko społeczno 
kulturowe, spowodowane wzrostem zainteresowania populacji tematem 
zdrowia, przejawia się w różnych formach, obejmuje wszelkie formy 
działalności ruchowo – fizycznej

● to inaczej zespół czynności, środków i form wykorzystywanych w 
odpowiedni sposób tak aby osiągnąć założony cel działalności 
rekreacyjnej. Za ich pomocą uczestnicy zajęć opanowują przekazywaną im 
wiedzę oraz zdobywają umiejętności i nawyki ruchowe.



REKREACJA TO:

olympic.com google.com
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● różnego rodzaju zajęcia podejmowane poza obowiązkami zawodowymi i 
społecznymi

● w celu odpoczynku i rozrywki, dla przyjemności
● dążenie do osiągnięcia maksymalnego dobrostanu człowieka (podnoszenie 

jakości życia)
● autoekspresji
● formacji własnej osobowości
● odnowy i wzmacniania sił witalnych organizmu
● pomnażania sił psychofizycznych
● podejmowane w czasie wolnym, dobrowolnie.



klasyfikacja rekreacyjnej jazdy konnej
Equine-Assisted...

Horse/Equine-Assisted Activity HAA/EAA

Horse/Equine-Assisted Education HAE/EAE

Equine-Assisted Therapy HAT/EAT

Equine-Assisted Psychotherapy EAP

https://www.eagala.org/index
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https://www.eagala.org/index


METODY REKREACJI:

olympic.com google.com
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● Metody rekreacji to inaczej zespół czynności, środków i form 
wykorzystywanych w odpowiedni sposób tak aby osiągnąć założony 
cel działalności rekreacyjnej. 

● Za ich pomocą uczestnicy zajęć opanowują przekazywaną im 
wiedzę oraz zdobywają umiejętności i nawyki ruchowe.



METODY stosowane REKREACJI:

olympic.com google.com
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● metody nauczania – uczenia się czynności ruchowych 
(rekreacyjnych)

● metody kształtowania zdolności motorycznych, 
percepcyjnych

● metody wychowawcze
● metody organizowania i prowadzenia zajęć
● socjotechniczne metody upowszechniania rekreacji



SCHEMAT ZAJĘĆ:

olympic.com google.com
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● Podstawową jednostką zajęć ruchowych jest lekcja (jedna jednostka czasowa)
● Każda jednostka winna stanowić zamkniętą całość, która powinna być jednak 

powiązana z poprzednimi i następnymi zajęciami – być jednym z ogniw programu 
nauczania mającego wspólny cel oraz jasno określone zadania

● Do sprawnego przygotowania i przeprowadzenia zajęć może posłużyć ogólny 
schemat – tok lekcyjny jako wskazówka orientacyjna jak mają one przebiegać.

● Podział zajęć na 3 części:

WSTĘPNA, GŁÓWNA, ZAKOŃCZENIE zajęć. 



SCHEMAT ZAJĘĆ:

olympic.com google.com
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● CZĘŚĆ WSTĘPNA - tworzenie wspólnego pola percepcji

● GŁÓWNA - ukierunkowana na realizację założonego celu

(pierwsze zajęcia wykazują potrzeby klienta)

● ZAKOŃCZENIE  - streching, relaksacja, wyciszenie



STUDIUM PRZYPADKU  
Klient (imię, wiek): Ania, 16 lat, jazda konna od 7 r. ż 

Opis funkcjonalny klienta:  Sfera fizyczna, sfera poznawcza, sfera społeczno-emocjonalna: klient zna 
podstawowe zasady zachowania przy koniu, nie wymaga pomocy przy czyszczeniu, wsiadaniu i 
zakończeniu zajęć, lub rozgrzewce konia bez jeźdźca na roundpenie.

Mocne strony klienta: Miednica w pozycji neutralnej. Poziom w ujeżdżeniu klasa N. Skoki klasa P.

Słabe strony klienta: Duże ambicje, chęć szybkiego osiągania wyników, co powoduje emocjonalne 
spalanie (nerwy) co skutkuje brakiem integracji z koniem.
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STUDIUM PRZYPADKU 

Cel zajęć ogólnie: Doświadczanie pozytywnych relacji z koniem, instruktorem oraz środowiskiem, w 
którym przebiegają zajęcia. Przyjemność. Relaks. Odpoczynek. Praca nad podążającym dosiadem, 
taktem, rozluźnieniem i naturalnym zebraniem konia.

Cele szczegółowe: Praca nad elementami ujeżdżeniowymi we wszystkich chodach. Skoki - praca nad 
techniką skoku. 

Pomoce, sprzęt: Tyczki, cavaletti, kask, ogłowie, czaprak, siodło, ochraniacze, długi bat do lonżowania 
i marchew jako nagroda dla konia po zajęciach. 
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CEL ĆWICZENIE UWAGI

Nawiązanie relacji z 
instruktorem, koniem, 
tworzenie wspólnego pola 
uwagi z podczas ćwiczeń 
poniżej

Odprężenie, rozluźnienie

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Przywitanie z instruktorem, powitanie z koniem poprzez głaskanie. Rozgrzewka 
konia na roundpenie.

Obserwacja przyjaznego środowiska. Słuchanie odgłosów przyrody, lasu, 
wiatru, ptaków i innych zwierząt, wody czy stukotu kopyt po różnych 
podłożach.
LUB
Rozmowa z instruktorem. 

Paca nad:
INTEGRACJĄ
RÓWNOWAGĄ
SPÓJNOŚCIĄ

Doskonalenie schematu 
ciała

CZĘŚĆ GŁÓWNA

Praca nad podążającym dosiadem, taktem, rozluźnieniem, naturalnym 
zebraniem konia

Rytmizacja - np. wierszyki, lub piosenki (używane na każdym poziomie jazdy 
konnej).

Praca - chody boczne w stępie, praca nad przejściami galop - stęp, początek 
lotnych zmian nogi.

Ćwiczenia na placu na 
kołach i przekątnych z 
użyciem tyczek, cavaletti itp.
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CEL ĆWICZENIE UWAGI

Zakończenie zajęć

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Spacer 15 min stęp w lesie/na polu. 
Chwila psychicznego odpoczynku dla konia.
Nagrodzenia konia marchewką.
Rozsiodłanie i zaprowadzenie na padok.



KOŃ asystujący
INSTRUKTOR
OŚRODEK terapeutyczny 
ubezpieczenie

dział 3
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koń asystujący- potrzeby

potrzeby fizjologiczne - zwierzę roślinożerne stały dostęp do siana

potrzeby fizjologiczne - zwierzę stepu
(w naturze pokonywanie do 30km/dziennie)

zapewnienie ruchu i przebywania na 
dworze czyli spacery w teren z/na koniu 
oraz padokowanie

potrzeby społeczne - zwierzę stadne interakcje ze swoim gatunkiem (stado)  
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 KOŃ asystujący - potrzeby
Zapewnienie podstawowych potrzeb psychofizycznych konia jest obowiązkiem osób opiekujących się 
koniem.

Należy pamiętać że to koń istota żywa, która ma swoje potrzeby, zachowania i prawa. 
To roślinożerne zwierzę stadne o wysokiej potrzebie ruchu i potrzebie przebywania na dworze.

Koń oprócz pracy potrzebuje odpoczynku psychicznego. 
Można zapewnić te potrzebę poprzez wyjazdy w teren, spacery w ręku, wolne od pracy dni podczas 
których koń ma możliwość swobodnego ruchu na wybiegu w obecności innych koni. 
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dobranie KONIA
Konia dobieramy do klienta pod względem:

● celów zajęć, umiejętności wyszkolenia klienta i 
konia

● budowy ciała klienta i konia
● cech temperamentu człowieka i konia
● czynników zewnętrznych - zmiennych warunków 

atmosferycznych mogących mieć wpływ na 
proces (czynników losowych) 

36



KOŃ asystujący -
 psychika i przygotowanie do pracy

„Konie o pożądanych cechach charakteru 
pracują swobodnie i są wolne od napięć”

 (Straus, 2012, s. 46)

DYSKUSJA  
37



KOŃ asystujący -
 psychika i przygotowanie do pracy
Cechy konia asystującego wspierające proces i ewentualne trudności w procesie a przede wszystkim 
minimalizujące prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji nieprzewidywalnych to:

● bezpieczny - co oznacza obyty z niezbalansowanym jeźdźcem na grzbiecie, obyty z warunkami 
pracy oraz ze sprzętem pomocniczym

● chętnie realizujący zadania konia asystującego
● uważny, ufny, łagodny, cierpliwy
● zrównoważony charakter i spokojny temperament
● bez odruchów obronnych na nagłe i niespodziewane bodźce wzrokowe, słuchowe i dotykowe  
● należy dążyć do posiadania różnych koni by odpowiednio je dobierać do potrzeb 
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cechy dobrego 
INSTRUKTORA:

- delikatność
- uważność - czujny obserwator!
- współczucie, empatia, wrażliwość
- otwartość umysłu i serca
- elastyczność
- pozytywne nastawienie
- serdeczność
- uczestniczenie w procesie w sposób podążający za podopiecznym, 

wyznaczanie granic mając na uwagę bezpieczeństwo, swobodę i potrzeby 
podopiecznego

- konsekwencja w działaniach
39



obowiązki 
INSTRUKTORA:

INSTRUKTOR JEST ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJEGO 
PODOPIECZNEGO I JAKO INSTRUKTOR NALEŻY 
BACZNIE OBSERWOWAĆ KONIA I UCZESTNIKA ZAJĘĆ 
by ZAPOBIEGAĆ SYTUACJOM NIEBEZPIECZNYM dla 
wszystkich.

BYĆ UWAŻNYM I OSTROŻNYM na siebie i innych.
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obowiązki 
INSTRUKTORA:

- Stawienie dobra konia i pacjenta na pierwszym miejscu
- Zapewnienie klientowi i koniowi odpowiedniej swobody i przestrzeni we 

wzajemnych interakcjach
- Traktowanie każdego pacjenta i schorzenia indywidualnie
- Tajemnica zawodowa
- Kształtowanie u podopiecznych postawy mającej  na uwadze dobro i szacunek 

do zwierząt
- Konsultacje z innymi specjalistami lekarzem, psychologiem, fizjoterapeutą,  

neurologiem itp
- Ciągłe doskonalenie się w zawodzie, uczestnictwo w kursach i warsztatach
- Wiedza na temat psychiki i biomechaniki koni oraz ludzi
- Prowadzenie systematycznie uzupełnianej dokumentacji - np.karta 

informacyjna 
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kompetencje 
INSTRUKTORA:

Przetwarzanie i korzystanie z informacji
Kontrolowanie własnych procesów poznawczych i emocjonalnych
Radzenie sobie w trudnych sytuacjach
Łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów
Komunikatywność werbalna i niewerbalna
Współdziałanie w różnych warunkach
Organizowanie pracy grupie
Negocjowanie i mediowanie w grupie
Tworzenie i wspieranie celów i norm w grupie
Stymulowanie aktywności uczestników rekreacji
Umiejętny dobór form i metod zajęć rekreacyjnych
Wywieranie wpływu na uczestników zajęć rekreacyjnych za pośrednictwem innych 
członków grupy, a więc odpowiednie kierowanie grupą, ewentualne dyscyplinowanie 
klienta/grupy 42



ubezpieczenie
● “Obowiązkowe:

ubezpieczenie OC dla instruktora i NNW dla klienta. 

● Zalecane:
ubezpieczenie NNW instruktora 

● dodatkowo warto zadbać o ubezpieczenie NNW asystenta instruktora
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BIOMECHANIKA jeźdźca
TAŚMY ANATOMICZNE
KRĘGOSŁUP
MIEDNICA
WADY POSTAWY wybrane

dział 3
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BIOMECHANIKA jeźdźca
wyjście poza teorię wyizolowanych mięśni

https://www.youtube.com/watch?v=oSa6KbosJS0

THOMAS MYERS & MARY WANLESS

45
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TAŚMY ANATOMICZNE 
wyjście poza teorię wyizolowanych mięśni

archiwum własnegoogle.com
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“Bones floting 
in the system.” 
(T.Myers)

Biomechanika Jeźdźca, 
M.Wanless
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TAŚMY ANATOMICZNE 
wyjście poza teorię wyizolowanych mięśni (Wanless, M. 2019)

POWIĘŹ:
● POWIĘŹ JEST PODSTAWĄ STABILIZACJI (Wanless, 2019, s.19)

● “To siatka wewnątrz całego ciała, owijąca nie tylko mięśnie lecz także każdą inną strukturę fizjologiczną 
– od skóry do kości. 
I nie tylko owija: przenika i otacza niemalże każdą część trójwymiarowej „pajęczej sieci” utrzymującej 
nasze ciało i wszystkie nasze komórki razem w znanej nam formie.” (Wanless, 2019, s. 2)

● “Na każde wrzecionko nerwowo-mięśniowe przypada ok. 6 receptorów w otaczającej je powięzi  = 
mózg dostaje 6 razy więce sygnałów z powięzi niż z mięśni.” (Wanless, 2019, s. 29)

● Meridiany powięziowo-mięśniowe łączą mięśnie w stabilizujący funkcjonalność ciała system (…) siły 
przenoszone są pomiędzy mięśniami poprzez łączącą je powięź (...) ale powięź przeniesie siły tylko 
wtedy kiedy jest napięta. (Wanless, 2019, s. 30)
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TAŚMY ANATOMICZNE 
wyjście poza teorię wyizolowanych mięśni (Myers, 2015)

● Wyjście poza teorię wyizolowanych mięśni i spojrzenie na ciało człowieka w sposób holistyczny.
● Taśmy anatomiczne Myersa to pojęcie odnoszące się do powięzi, czyli wielowymiarowej tkanki 

łącznej - błony otaczające wszystkie elementy ciała człowieka (mięśnie, kości czy narządy 
wewnętrzne).  

● Powięź nadaje ciału formę i strukturę. 
● Tom Myers wyodrębnił 12 struktur mięśniowo-powięziowych i nazwał je meridianami 

mięśniowo-powięziowymi.
● Właściwe napięcie taśm anatomicznych i ich elastyczność sprawiają, że nasze ciało jest proste, 

stabilne i tworzy spójną całość. 
● Wszelkie zaburzenia napięcia oraz integracji taśm anatomicznych powodują zaburzenie 

równowagi struktury całego ciała. 
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INTEGRACJA STRUKTURALNA
ATSI (kiedyś KMI)

T.Myers bazując na koncepcji taśm anatomicznych i badaniach dr Idy Rolf stworzył metodę 
łącząca techniki manualnej i ruchowej pracy z ciałem, polegającą na mobilizacji meridianów 
mięśniowo-powięziowych w celu uwolnienia napięcia  i rozluźnienia tkanek miękkich - nawet w 
miejscach odległych od tych, gdzie odczuwany jest ból.

Można przyjąć, że ATSI (Anatomy Trains Structural Integration) jest tworzeniem ciała na 
nowo, ponieważ jej celem jest zresetowanie pamięci ciała tak, by mogło ono wrócić do 
właściwych wzorców funkcjonowania i odzyskać swobodę ruchu.

polecana strona: https://anatomytrains.pl/
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taśmy powierzchowne 
tylne (TPT) 
i przednie (TPP)

tworzą zrównoważony system 
stabilizacji 
 

Biomechanika Jeźdźca, 2019
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TPT i TPP u KONIA

 

Biomechanika Jeźdźca, 2019
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“powięź Wikinga”

Warszawa, Wanless M., 
Biomechanika Jeźdźca, 2000).

TYPY POWIĘZI:
● powięź tancerki świątynnej
● powięź Wikinga 

google.com

google.com 53



TPT
●

“Jest nieprzerwaną strukturą (łańcuchem), 
biegnącą od czubków  palców do czubka głowy i nosa, 
ale w okolicach kolana odbiega nieco od tej zasady 
(Wanless, 2019).”

(Biomechanika Jeźdźca, 2019) 54



TPT
“Mięśnie łydek łączą się ze ścięgnami podkolanowym
w sposób przypominający uchwyt nadgarstków”

“akrobaci na trapezie” (Wanless, 2019).

(Biomechanika Jeźdźca, 2019)
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TPP
górna i dolna TPP pracują jako 
całość 

życie zaczyna się w łonie matki
- gdzie jesteśmy ustawieni w 
pozycji, gdzie TPP są krótsze od 
tylnych 
i w pierwszym roku życia nabierają 
siły 

(Biomechanika Jeźdźca, 2019) 56



TB
(taśmy boczne)

“Każda z taśm biegnie od ucha do zewnętrznej krawędzi 
stopy, zaczyna się od dwóch ścięgien, jedno wchodzi u 
podstawy pierwszej kości śródstopia a drugie w staw przy 
małym palcu. 
Ścięgna otaczają zewnętrzną część śródstopia, wspierając 
łuk podłużny boczny stopy przyczepiając się do wystającej 
kostki nogi. 
Dalej taśma biegnie przez mięśnie zew części łydki, 
przechodząc w pasmo biodrowo-piszczelowe. Następnie 
wzdłuż zew części uda. 
Taśma rozszerza się, otacza kościsty wyrostek kości 
udowej - tu przybiera kształt Y. 
Następnie przypomina krzyżujące się sznurowadła, 
łączące przód i tył tułowia.
Dalej przykrywa duże mięśnie ramion. 
Następnie na szyi krzyżują się po raz ostatni.”
(Wanless, 2019) (Biomechanika Jeźdźca, 2019)
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TB u KONIA

(Biomechanika Jeźdźca, 2019)
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TB

Jak myślicie która z taśm 
bocznych (prawa czy lewa) 
jest dłuższa na zdjęciu?

(Biomechanika Jeźdźca, 2019)

59



TFP (taśma funkcjonalna przednia) rys.a 
TFT (taśma funkcjonalna tylna) rys.b

● zadanie koordynacja ruchów niż stabilizacja 
jak poprzednio omawiane taśmy

● TFP I TFT składa się z 4 oddzielnych taśm
● TFT zaczyna się na kości ramienia bliższego 

barku i biegnie przez mięsień najszerszy 
grzbietu (w kształcie trójkąta) do linii 
środka ciała na szczycie miednicy, tu 
przekracza linię śr ciała i biegnie przez 
tkanki koło dolnej części mięśnia 
pośladkowego wielkiego, dalej pod mięśniem 
po zew stronie uda i przyczepia się do zew i 
tylnej części kości udowej. Następnie biegnie 
po najbardziej zew części mięśnia 
czworogłowego do zew części uda i kolana, 
tu przyczepia się do przodu kości 
piszczelowej.

(Biomechanika Jeźdźca, 2019)
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TFP (taśma funkcjonalna przednia) rys.a 
TFT (taśma funkcjonalna tylna) rys.b

● zadanie koordynacja ruchów niż stabilizacja 
jak poprzednio omawiane taśmy

● TFP I TFT składa się z 4 oddzielnych taśm
● TFP zaczyna się od przodu kości ramiennej 

koło barku i biegnie przez niższy brzeg 
mięśnia piersiowego, obejmuje mniejszy 
mięsień piersiowy i większy m.p. , którego 
włókna biegną ukośnie do połączenia z zew. 
krawędzią dużego mięśnia prostego brzucha. 
Od pasa w dół zew. krawędź tego mięśnia 
zakrzywia się łagodnie w stronę zew. brzegu 
kości łonowej. Włókna powięzi łączą w 
spojeniu łonowym, przez przywodziciel duży, 
przyczepiają się do wew. str. kości udowej 
mniej więcej w jej połowie. (Biomechanika Jeźdźca, 2019)
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TFP i TFT 

● taśmy krzyżują się na przodzie i 
tyle ciała 

● taśma prawa biegnie od przodu 
prawej pachy w kierunku lewego 
biodra

● lewa taśma biegnie od przodu 
lewej pachy w kierunku prawego 
biodra 

● metafora koziołka 

(Biomechanika Jeźdźca, 2019)
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TFT i TFP u KONIA 

((Biomechanika Jeźdźca, 2019)
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taśmy 
kończyn 
górnych 

64(Biomechanika Jeźdźca, 2019)



taśmy spiralne 
prawa i lewa

65
(Biomechanika Jeźdźca, 2019)



taśma głęboka
przednia

66
(Biomechanika Jeźdźca, 2019)



KRĘGOSŁUP - budowa 

google.com

● SZYJNY - 7 kręgów  C1-C7 (Cervical)
● PIERSIOWY   - 12 kręgów Th1-Th12 (Thorax)
● LĘDŹWIOWY - 5 kręgów   L1-L5 (Lumbal)

  24 powyższe wolne, ruchome 
● KRZYŻOWY  - 5 kręgów zrośniętych (Os Sacrum)
● GUZICZNY -4,5 guzicznych zrośniętych (Coccyx)
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MIEDNICA- CENTRUM  

● Mechaniczne, oddechowe, czuciowe, emocjonalne i 
energetyczne centrum dowodzenia ciałem niczym ster

● Chińczycy oraz Japończycy uważają to miejsce za obszar 
gromadzenia się energii chi – siły życiowej

● Za pomocą nerwów poprzez impulsy nerwowe wychodzą z 
miednicy informacje do całego ciała

● Środek ciężkości znajduje się w centrum
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MIEDNICA- CENTRUM  
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MIEDNICA- 
PRZODOPOCHYLENE  
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MIEDNICA- 
TYŁOPOCHYLENIE  
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MIEDNICA ustawienia  

google.com Świadoma Jazda Konna RWYM, 2018
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WADY POSTAWY 
wybrane  

● Plecy wklęsłe

● Plecy wypukłe

● Plecy wklęsło-wypukłe

● Plecy zaokrąglone 

● Skolioza 
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WADY POSTAWY  
POSTAWA ciała to ustawienie kręgosłupa i miednicy 
(predyspozycje) a następnie nawyk jaki utrwalany latami.

google.com google.com
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WADY POSTAWY  

go
og

le
.c

om
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