
Czym jest powięź?
Powięź, jest rodzajem tkanki łącznej, zbudowanej z włókien kolagenowych, 70% płynów i 
fibrocytów. Daje wsparcie dla tego co jest wewnątrz oraz wpływa na nasz kształt ciała. 
Powięź, tworzy przestrzenną, trójwymiarową sieć wypełniającą całe nasze ciało. Powięź 
oplata, wspiera oraz otacza najmniejszą komórkę naszego ciała, mięśnie, narządy 
wewnętrzne, ścięgna, więzadła, okostną, nerwy, naczynia krwionośne.
Powięź łączy ze sobą wszystko, dlatego też, ruch jaki wykonujemy będzie wpływał  na 
funkcjonowanie struktur naszego ciała. Dodatkowo napięcie w jednym miejscu w ciele, 
może wpłynąć na powstanie napięcia w innym, odległym miejscu w ciele. Podejmując 
temat od drugiej strony - pracując z jedną częścią ciała, wpływamy na zmiany w innym 
miejscu w ciele.

FUNKCJA
• Umożliwia ruch - dzięki możliwości kurczenia się i rozkurczania umożliwia ruch mięśni. 
• Zawiera dużo receptorów czuciowych
• Wspomaga transport płynów - dzięki czemu narządy w jamie brzusznej nie ulegają 

otarciom, nie powstają stany zapalne. Również mięśnie leżące obok siebie podczas 
ruchu, poruszają się z łatwością względem siebie.

• Funkcja amortyzująca - w przypadku narażenia ciała na uszkodzenia, pierwsza 
uszkodzona zostaje powięź, która szybko się regeneruje. Chroni tym samym narządy i 
mięśnie.

• Ida Rolf mawiała, że powięź jest narządem kształtu. Na kształt mięśnia, jego funkcję 
oraz ruchomość, wpływa napięcie powięzi.

• Odgrywa ważną rolę w procesie odżywiania i przemiany materii w naszych tkankach - 
umożliwia transport chłonki, a w raz z nią odprowadzenie produktów przemiany materii 
oraz substancji odżywczych.

• BARDZO WAŻNA: powięź jest dosyć plastyczna i może ulegać odkształceniom 
wywołanym przez różne przeciążenia i pewne wzorce ruchy. Ale z drugiej strony 
możemy na nią wpłynąć poprzez terapie manualne albo prace samodzielną (np. joga).



TAŚMY POWIĘZIOWE
Tom Myers stworzył mapę powięziową (taśmy anatomiczne), pokazując, że pewne 
elementy w ciele są ze sobą mocniej powiązane niż inne. Te taśmy to podłużne ciągłości 
mięśniowo- powięziowe, oplatające nasze ciało, nadające mu kształt oraz wpływające na 
jego funkcje. W ramach danej taśmy możemy znaleść kilka do kilkunastu mięśni, które 
wzajemnie ze sobą oddziałują, poprzez powięź właśnie.
Taśmami przesyłane są pewne obciążenia, stabilność, napięcia, elastyczność, 
kompensacje posturalne.
Akcentując pewne ruchy w asanach, wykonując je w odpowiedni sposób również w 
odpowiednim tempie możemy wpłynąć na rozciągnięcie czy rozluźnienie danej taśmy.

TGP (taśma głęboka przednia) - stanowi centrum naszego ciała. Zadbanie o dobra 
kondycję tej taśmy powinno być podstawą każdej praktyki, gdyż zapewnia nam stabilność 
fizyczną i emocjonalną (emocjonalną dlatego, że układ nerwowy reaguje na impulsy 
pochodzące z mięśni). Taśma głęboka przednia aktywowana jest przy każdym ruchu. 
Każdy ruch bierze początek w tej taśmie, dopiero po chwili dołączają się mięśnie 
powierzchowne, nadające siłę danemu ruchowi.

Nasze ciało możemy sobie wyobrazić jako strukturę składającą się z 2 warstw
• warstwa wewnętrzna - to tzw rdzeń. Zaliczamy tutaj małe, dosyć mocne  mięśnie, 
łączące małe kości np dłoni lub stóp, łączące segmenty kręgosłupa lub głowę z kręgami 
szyjnymi. Zadaniem tych mięśni jest nadanie stabilności naszej strukturze. Koordynują 
one subtelne ruchy, małe i precyzyjne. Gdy mięśnie wewnętrzne nie mają 
odpowiedniego napięcia wtedy naszym ruchom z zewnątrz brakuje płynności, gracji. 
Warstwa wewnętrzna jest z natury bardziej napięta, niż warstwa zewnętrzna (mięśnie 
powierzchowne). Gdy to napięcie jest zbyt duże, może prowadzić do obciążenia stawów 
i tkanej - zwyrodnienia.

• warstwa zewnętrzna - mięśnie powierzchowne, związane z siłą.

Aby wpłynąć na warstwę wewnętrzną, ruch wykonywany podczas praktyki powinien być 
wolny, jednostajny (prędkość ruchu jest CONST :) ), zsynchronizowany z wydłużonym 
oddechem.



TGP - widok od przodu, tyłu, boku
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NAJWAŻNIEJSZE MIĘŚNIE WCHODZĄCE W SKŁAD TAŚMY GŁĘBOKIEJ 
PRZEDNIEJ
wypiszę wam kilka mięśni wchodzących w skład tej taśmy. to mięśnie na które zwracałam 
szczególną uwagę podczas praktyki: mięsień lędźwiowy, mięsień biodrowy, mięśnie dna 
miednicy, przepona, mięśnie głębokie łydki, mięśnie przywodziciele (długi i krótki). 
Zwracałam również uwagę na mięśnie szczęki, żeby pilnować ich bo mają tendencję do 
napinania się podczas praktyki. W skład tej taśĶy wchodzą również inne mięśnie, ale w 
ramach „zadania domowego”, jak będziecie je potrzebowali, możecie sobie ich poszukać. 
Jak będzie problem to dajcie znać.
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Funkcja TGP
• wpływa na unoszenie łuku przyśrodkowego stopy
• odciąża odcinek lędźwiowy (od przodu)
• stabilizuje klatkę piersiową, umożliwiając jednoczesne rozszerzanie i rozluźnianie jej w 

czasie oddychania
• równoważy odcinek szyjny i głowę
Gdy TG jest nadmiernie napięta mogą pojawić się problemy z oddychaniem, 
nieprawidłowe ustawienie odcinka lędźwiowego, przednie pochylenie miednicy, , 
nadmierny przeprost lub zgięcie odcinka szyjnego, nadmiernie wydrążone lub spłycone 
łuki stóp. 

Asany, angażujące TG
Stojące na jednej nodze, wznoszenie się na palce, pozycje wykroczne takiej jak 
virabhadrasana 1, trikonasana, parśvakonasana, anjaneyasana (z klęku, lub na stopach z 
tylną pięta uniesioną w górze), skręty w anjaneyasanie, pies z głową w dół z dociskiem 
pięt do podłogi, ćwiczenia szyi, utkatasana z dociskiem kolan do siebie, pozycje 
wzmacniające  wnętrza ud (przywodziciele), ćwiczenia oddechowe, shirsasana, adho 
mukha vriksasana, pińćamayurasana, odgięcia w tył z tadasany

PODSUMOWANIE 
• poszukiwanie miękkiej i łagodnej dla swojego ciała praktyki
• porzucenie ambicji i pięknej i idealnej asanie - skupienie się na wzmocnieniu, 

zwiększeniu stabilności oraz elastyczności ciała zamiast na kształcie
• zaprzestanie walki z oporem w ciele - zaakceptujcie swoje ograniczenia i dostosujcie 

tempo oraz zakres do chwili obecnej
• spokojny i wolny ruch umożliwia pracę z TGP
• ruch zsynchronizowany z oddechem
• oddech wydłużony, spokojny, pogłębiony
• oddech brzuszny - nie zaciskanie brzucha!


