
Podciągnij ramiona do uszu, chwile wytrzymaj i z wydechem energicznie
opuść. Powtórz kilka razy.
Wyciągnij ręce w bok, tak, żeby były wyprostowane i równoległe do
podłogi. Wykonuj ruch barkiem skręcając go do przodu. Najpierw zrób
serię 8 ruchów dla prawego, potem dla lewego barku. Następnie powtórz
serię ruchów do tyłu. Powtórz ćwiczenie. Jeżeli utrzymanie rąk
równolegle do podłogi sprawia Ci trudność, zrób to ćwiczenie z
opuszczonymi rękami.

Rozciągnij boczne płaszczyzny klatki piersiowej. Stan w rozkroku, jedną
rękę opuść w dół, drugą podnieś nad głowę. Zrób skłon do boku (w
stronę opuszczonej ręki). Wytrzymaj 3 sekundy w skłonie, następnie
ugnij kolano pogłębiając skłon i powoli je wyprostuj, nie zmniejszając
głębokości skłonu. Chwile wytrzymaj, swobodnie oddychając i kierując
oddech w rozciągający się bok. Powtórz sekwencję dla drugiego boku.
Stan na palcach, obie ręce wyciągnij wysoko w górę. Rozciągaj całe
ciało wykonując dłońmi ruch wkręcania żarówek

Wykonuj krążenie bioder w ten sposób, aby zacząć od największych
okręgów i stopniowo przechodzić do coraz mniejszych (aż do ruchu
samych bioder), a także w drugą stronę (od małych okręgów do bardzo
dużych)
Przy ugiętych kolanach rób kołyskę biodrami do przodu i tyłu oraz na boki

Oprzyj dłonie na złączonych kolanach. Kręć oboma kolanami najpierw w
jedną, potem w druga stronę.
Rozstaw stopy na szerokość bioder. Wykonuj krążenia kolanami do
środka i na zewnątrz.
Zrób kilka lekkich przysiadów, tak, jakbyś miał/a sprężyny w kolanach

Pokochaj siebie. Ciało.

obręcz barkowa

klatka piersiowa

Biodra

kolana

stopy
Ustaw stopy równolegle. Staraj się poczuć, że Twoje stopy są
równomiernie obciążone, całą swoją powierzchnią dotykają podłogi.
Wyobraź sobie, że ze stóp wyrastają korzenie, które przytwierdzają Cię
do ziemi.
Kołysz się lekko do przodu i tyłu oraz na boki, szukając punktu, w
którym stopy są równomiernie obciążone.
Podskocz kilka razy, opadając na całe stopy.
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Połóż palce na stawie skroniowo – żuchwowym. Jeżeli nie wiesz gdzie on
jest, to przyłóż dłonie koło skrawków uszu i kilka raz otworzysz buzię,
poczujesz pod palcami miejsce gdzie pracuje ten staw. Opuszczaj
żuchwę na trzy poziomy:
 luźne opuszczenie żuchwy – nie wyczuwamy wyraźnych zmian w stawie.
lekkie pogłębienie otwarcia - nadal nie wyczuwamy wyraźnych zmian w
stawie.
otwarcie siłowe, maksymalne - staw wyraźnie się zmienia, jakby coś
przeskakiwało, pojawia się napięcie mięśni karku.
Ziewanie konferencyjne. Ziewaj, starając się nie rozłączyć złączonych
warg. Powtórz go kilkakrotnie.
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Spróbuj pocałować się w ucho. Przesuwaj wargi złączone w dzióbek na
zmianę w lewo i prawo, cmokając w powietrze. Uwaga! Przy tym
ćwiczeniu żuchwa jest nieruchoma, nie kręć tez głową.
Świnka. Wysuń mocno do przodu wargi zwinięte w dzióbek. Przytrzymaj
w tym napięciu 3 sekundy. Rozluźnij. Powtórz jeszcze kilka razy.
Mów "MłA" mocno otwierając usta i przesadnie pracując wargami

Rób językiem obszerne  kółka po wewnętrznej stronie policzków
Uderzaj czubkiem języka na zmianę w podniebienie i w przestrzeń za
dolnymi zębami. Staraj się przy tym, nie ruszać żuchwą, usta niech będą
cały czas tak samo otwarte.

Opuść jedno ramię jak najniżej. Połóż drugą dłoń na głowie i odchyl
delikatnie głowę w, stronę przeciwległego ramienia. Wytrzymaj w tej pozycji
kilkanaście sekund. To samo zrób z drugą stroną. Rób to ćwiczenie ostrożnie,
tak aby nie sprawić sobie bólu.
Podnieś ramiona do góry. Pochyl głowę do przodu i przetaczaj ja od jednego
do drugiego ramienia

Lew. Wyciągnij przed siebie dłonie z palcami zagiętymi jak pazury lwa,
opuść nisko żuchwę szeroko otwierając usta, wysuń jak najdalej język,
otwórz szeroko oczy. W tej pozycji weź wdech i napnij wszystkie
mięśnie. Wytrzymaj 3 sekundy i wypuść powietrze z głośnym rykiem
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