
6-дневно предизвикателство
Мобилност
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Подобри своята
ГЪВКАВОСТ И

ПОДВИЖНОСТ 

в ежедневието и
тренировките



ПРИВЕТСТВАМ ТЕ В 6-ДНЕВНОТО
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА МОБИЛНОСТ.

 

Ако искаш да усещаш тялото си
по-леко, подвижно и гъвкаво,
имаш нужда от практики по

мобилност.

Добре дошла!

Мобилността ти помага както  в
тренировките, така и в

ежедневието.

Отразява се на:
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➡ начина, по който усещаш тялото си, когато се
събуждаш сутрин;
➡ лекотата в ежедневните движения;
➡ запазването на подвижността през годините;
➡ цялостното усещане за сила, физическа форма и
благосъстояние.

В това предизвикателство ще научиш какво е нужно, за да
се чувстваш по-добре в тялото си и да се движиш
пълноценно. Ще получиш конкретни насоки как да
организираш своята практика по мобилност, така че тя да 
 отговаря на твоите нужди и предпочитания.
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Когато се движиш добре, се чувстваш добре.
 

Мобилността помага да се движим по-добре и има огромно
значение за качеството на живота ни.

В първите 5 дни от предизвикателството ще се фокусираме
върху упражнения, които ще подобрят работата на
конкретни части от тялото.

В ден 6 ще обобщим всичко в 30-минутна практика на живо.

След предизвикателството ще можеш да ползваш цялата
практика или отделните упражнения от нея, за да
въздействаш на съответните зони на тялото.
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КАКВО Е  МОБИЛНОСТ?
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Терминът "мобилност" означава
способността на тялото да се

движи леко и свободно.
 

Мобилността създава
достатъчно пространство около

ставите, така че да могат да се
движат в пълния си обем.

 
Когато няма достатъчно място

около ставите, те са прекалено
близо и при движение започват

да се трият една в друга. Това
води до възпаления и болки.

 
Когато има прекомерно място
около ставите, това води до
недостатъчна стабилност -

състоянието се нарича
"хипермобилност" или
"халтавост" на ставите.
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"Липсата на активност унищожава доброто състояние на

всяко човешко същество, докато движението и методичните
физически упражнения го спасяват и съхраняват."

Платон

  "Мобилност" означава да имаме точно толкова
пространство около ставите си, че да могат да

фукнционират оптимално и да са стабилни.
 

Човешкото тяло е устроено така, че да се движи
пълноценно в пространството. Но комфортът на

съвремието все повече ограничава разнообразието от
движения, а по този начин и здравето на ставите ни.

 
 

КОЙ ИМА НУЖДА ОТ УПРАЖНЕНИЯ ЗА
МОБИЛНОСТ? 

✔Всяка съвременна жена, която ежедневно прекарва
време седейки в кола или на бюро, която работи на
компютър, използва смартфон или преминава през

физически или психически стрес. 



ИМА ЛИ РАЗЛИКА МЕЖДУ
МОБИЛНОСТ И

ДА!
За да разбереш каква е тя, гледай краткото видео в някоя

от следните платформи
 
 

Инстаграм
Фейсбук 

Ютуб
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ГЪВКАВОСТ?

https://www.instagram.com/p/CZ9u2dBjp9Z/
https://www.facebook.com/studiozdravizaedno/videos/462046862289121
https://www.facebook.com/studiozdravizaedno/videos/462046862289121
https://youtu.be/eb_x-uQc_Sw
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За да живеем без болка и в
добра форма, както и за да се
движим и тренираме
пълноценно, освен на
мобилност и гъвкавост трябва
да обърнем внимание и на
стабилността.

Стабилността ограничава
движенията ни - тя е обратното
на мобилността. Но това в
никакъв случай не я прави
лошо качество.

�Ако имаме прекалена
мобилност, ставите са
прекалено подвижни и
движенията не са безопасни.

�Ако имаме прекалена
стабилност, ставите не могат да
се движат в пълния си обем,

ограничават движенията и са
изложени на риск от
прекомерно износване.

Предизвикателство "Мобилност"

СТАБИЛНОСТ

Добрата форма и пълноценното движение изискват
баланс между мобилност и стабилност в ставите.
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Фасцията е тънка обвивка от
съединителна тъкан, която
заобикаля и поддържа всеки
орган, кръвоносен съд, нерв,

мускул и всяка кост. 
Фасцията е богата на нервни
окончания, което я прави
почти толкова чувствителна,

колкото кожата ни. 

Поставена под стрес, фасцията
се втърдява.

Предизвикателство "Мобилност"

“За фасцията това е просто процес - тя си расте и се
втвърдява във формата, в която най-често поддържаме

тялото си.
За съжаление, в днешно време тази форма най-често

наподобява формата на работен стол."
Жану Ваниер

ФАСЦИЯ - ТЪКАННТА, КОЯТО
СВЪРЗВА ВСИЧКО
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Здравата фасция се разтяга и плъзга, докато се движи,

защото е гъвкава и еластична. Но ако се повреди, тя става
дебела и неподвижна. Може да се дехидратира и да се
стегне около мускулите и дори да формира болезнени
възли.

Представи си как това ще ограничава мобилността ти. 

Ако някога си опитвала да „размачкаш“ възел с помощта на
фоумролер, знаеш колко болезнено може да бъде това.

Предизвикателство "Мобилност"

Няколко причини за неподвижна и дехидратирана фасция:

➡ заседнал начин на живот с ограничени движения;
➡ еднообразни и повтарящи се движения;
➡ наранявания и травми.

ФАСЦИЯ - ТЪКАННТА, КОЯТО
СВЪРЗВА ВСИЧКО



"Промяната се случва чрез движение, 
а движението лекува."

Джоузеф Пилатес
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5 НЕЩА, КОИТО ВЛИЯЯТ НА НАШАТА
МОБИЛНОСТ

ВЪЗРАСТТА 
С напредването на възрастта забелязваме понижаване на
мобилността в тялото. Причините са изтъняване на
хрущяла около ставите и намаляване на течността, която
ги смазва.

 
Но всяка от нас има повече контрол върху този процес, отколкото си
мисли. Много от промените в тялото с възрастта са свързани с...

 

НЕДОСТАТЪЧНОТО ДВИЖЕНИЕ
Редовното раздвижване на ставите помага на течността
около тях да се движи и да ги смазва. Недостатъчното
движение може да накара хрущяла да се втвърди и да
ограничи мобилността на ставите. 

 
 Без значение на каква възраст сме, повечето физическа активност

може да подобри мобилността.

http://mecumporto.org/conte/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%84%20%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81-%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81./%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%84%20%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81-%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81.?p=
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СТРУКТУРАТА НА ТЯЛОТО
Всеки човек е устроен по специфичен начин. Някои хора
имат стави и съединителна тъкан, които позволяват по-
голям обем от движения.

 

ТЪКАНИТЕ ОКОЛО СТАВИТЕ
Ако около една става има прекалено много мускулатура
или мастна тъкан, това може да ограничи нейния обем от
движение.

 
Пример: Човек с прекалено тренирани бицепси и трицепси ограничава

пълноценното отваряне и затваряне на лакетните си стави.
 

ТЪКАНИТЕ ОКОЛО СТАВИТЕ
Нараняванията, травмите и износването на тъканите също
се отразяват върху мобилността на ставите.

5 НЕЩА, КОИТО ВЛИЯЯТ НА НАШАТА
МОБИЛНОСТ
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 КАКВИ СА ВСЕКИДНЕВНИТЕ ПОЛЗИ ОТ
ПРАКТИКИТЕ ПО МОБИЛНОСТ?

ПО-МАЛЪК РИСК ОТ КОНТУЗИЯ
Проучванията показват, че по-
малкият обхват на движение на
ставата повишава риска от
нараняване.

ПОДОБРЕНА СТОЙКА
Стегнатите стави могат да навредят
на цялото тяло. Например, ако
бедрата нямат подвижност, това
може да засегне гръбначния стълб,
да скове раменете и дори врата.

ЛЕКОТА НА ДВИЖЕНИЕТО
Опитвала ли си някога да протегнеш
ръцете си над главата и да не
успееш да ги изпънеш? Или да
забележиш, че не можеш да ги
вдигнеш без да свиеш рамене? С
течение на времето това може да те
накара да ги движиш по-малко и да
увеличи болката.

АКТИВНО НАПРЕДВАНЕ В ГОДИНИТЕ
Ако смяташ, че това не се отнася за
теб, помисли отново. Ако не живееш
активно, мобилността започва да
спада след 30-годишна възраст.
Активността сега ще ти се отплаща
дълги години напред.
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УПРАЖНЕНИЯ ЗА МОБИЛНОСТ

Готова ли си да се почувстваш страхотно?

➡ ходила и глезени;
➡ тазобедрени стави;
➡ гръб;
➡ рамене;
➡ китки и врат.

В следващите дни ще работим за подобряване на
мобилността на няколко ключови места в тялото:

Докато правиш тези упражнения най-вероятно ще
забележиш, че повечето от движенията ангажират и
поредица от други стави и мускулни групи.

Причината за това е, че всички части в тялото ни са
взаимосвързани. Заради това е особено важно да
поддържаме добра стойка, докато изпълняваме
упражненията, както и да се движим концентрирано и
съзнателно.

Във всеки момент от практиките помни да работиш с
коремния пояс и да дишаш.
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КОЛКО ЧЕСТО ДА ПРАВИШ
УПРАЖНЕНИЯТА ЗА МОБИЛНОСТ?

Старай се да работиш за мобилност
между 3 и 6 пъти в седмицата, за да
постигнеш добри резултати.

КОГА Е НАЙ-ДОБРОТО ВРЕМЕ ЗА
ТЕЗИ УПРАЖНЕНИЯ?

Когато имаш време. Използвай ги за
загрявяка преди тренировка, за
раздвижване при работа на
компютър или за разтоварване след
работа.

КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ МИ ОТНЕМА?

Между 10 и 30 минути. 10 минути са
достатъчни, за да загрееш или да се
радвижиш в ежедневието. Ако имаш
нужда да разпуснеш, направи
практика между 20 и 30 минути.



Вярвам, че цялостният подход към здравето е най-

ефективен и устойчив. В "Здрави заедно" не става въпрос
само за серии, повторения и интензивност.

Става въпрос за грижа за себе си.
 

Мисията ми е ежедневно да подкрепям заетите съвременни
жени в изграждане на активен живот и постоянство. Това е
начинът да се чувстваме добре в тялото си и да се
харесваме в огледалото.

Вярвам в твоя успех:

Ася 
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Силно, гъвкаво и издръжливо тяло + спокоен ум 
=

Здравословен начин на живот


