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Kierunek powięź…

C

oraz więcej słyszymy ostatnio
o pracy manualnej na tkankach
miękkich, technikach powięziowych i mięśniowo-powięziowych oraz o tym, jak ważne jest to zagadnienie. Powięź długo była niedoceniana,
a jej rola bagatelizowana przez współczesny
świat medyczny i naukowy. W ostatnich latach wzrost zainteresowania tkanką łączną
przyczynił się do powstania ogromnej ilość
prac naukowych, badających jej rolę w ludzkim organizmie. Okazuje się, że powięź nie
jest tylko materiałem, który jest „opakowaniem” dla mięśni, narządów wewnętrznych
i właściwie wszystkich struktur naszego ciała. Spełnia ona aktywną rolę w funkcjach
ruchowych, metabolicznych, czuciowych,
wymiany płynów i jest tensegracyjną siatką napięciową, która przenosi siły w obrębie całego systemu [1]. Ponadto powięź
jest najbogatszą tkanką czuciową, w której
zagęszczenie receptorów jest większe niż
gdziekolwiek indziej w ciele [2]. Tkanka łączna ma również zdolność kurczenia się, zmieniania swojego napięcia i bycia czymś w rodzaju elastycznej i sprężystej tkanki biorącej
aktywną rolę w ruchu. Funkcja ta wykorzystywana jest podczas różnego rodzaju wysiłku, np. biegania, gdzie mięśnie w skurczu
izometrycznym wykorzystują sprężystość
powięzi do wykonywania ruchu [3]. Ida Rolf
mówiła, że powięź jest narządem kształtu.
Oznacza to, że ułożenie, kształt i funkcja poszczególnych części ciała uwarunkowana
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jest tym co się dzieje w obrębie powięzi [4].
Najważniejsze jednak, że tkanka ta jest plastyczna, może się deformować i adaptować
do zmieniających warunków zewnętrznych.
Z jednej strony powoduje to, że złe wzorce
i przeciążenia wpływają na jej nieprawidłowe odkształcanie prowadzące do powstawania dysfunkcji, jednak z drugiej strony
daje nam to ogromne możliwości terapeutycznego wpływania na jej stan.

Tensegracja
Słowo tensegracja powstało z połączenia dwóch członów tension (napięcie)
i integrity (integralność). Tesno struktury
tworzą przestrzenne układy geometryczne, które łączą ze sobą twarde elementy
stałe za pomocą elastycznych elementów
miękkich, przy czym części twarde nie dotykają do siebie wzajemnie i zawieszone są
w przestrzeni za pomocą napięcia elementów miękkich. Układy tensegracyjne mają
niezwykłe możliwości przenoszenia sił działających na jeden element we wszystkie inne
miejsca w obrębie danego układu napięciowego. Zmiana wywołana w obrębie jednej
części tenso struktury wpływa na przemieszczenia we wszystkich innych jej składowych.
Naukowcy doszli do wniosku, że również
ludzkie ciało jest strukturą tensegracyjną.
Zmienia to całkowicie wcześniejsze mechanistyczne podejście do zrozumienia naszego układu ruchu [5].

Taśmy powięziowo-mięśniowe
Powięź rozumiana jako tensegracyjna
sieć napięciowa znajduje się wszędzie i łączy
ze sobą wszystko w ciele. Otacza i przenika
przez mięśnie, ścięgna, więzadła, okostną,
narządy wewnętrzne, naczynia krwionośne,
nerwy i centralny układ nerwowy. Można
ten obraz sieci rozszerzyć nawet do poziomu pojedynczej komórki, w której rolę siatki
napięciowej spełnia system błon komórkowych, który utrzymuje jej kształt. Plątanina
tych mokrych pajęczyn, trzymających nas razem może być jednak nadto skomplikowana do tworzenia na jej podstawie strategii
zabiegowych. Dlatego w pracy powięziowej
przydatna jest mapa. Thomas Myers stworzył taką mapę pokazując, że pewne struktury są powięziowo oraz funkcjonalnie mocniej związane ze sobą niż inne. W ten sposób
powstały taśmy (linie, łańcuchy) anatomiczne (Anatomy Trains), czyli podłużne ciągłości
mięśniowo-powięziowe, które oplatają ciało,
nadając mu kształt i wpływając na jego funkcję. Meridiany powięziowo-mięśniowe (jak
również się je nazywa) pokrywają się w części z meridianami w medycynie chińskiej czy
łańcuchami kinematycznymi. Są one jednak
oparte o podłużną ciągłość powięziową tkanek i wsparte precyzyjną zachodnią anatomią(6). Znając tę mapę ciągłości powięziowych łatwiej jest zrozumieć, jak wzdłuż nich
napięcie potrafi przenosić się w odległe obszary ciała, powodując odczuwanie dolegliwości z dala od jej przyczyny.
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Przekrój poprzeczny przez udo

Model taśm anatomicznych wokół ciała

sieć zewnątrz komórkowa jako
organ kształtu

tensegrity model – model tensegracyjny ludzkiego ciała

taśma spiralna

taśma powierzchowna przednia

Terapia manualna, w której
głównym obszarem zainteresowania jest powięź
KMI (Kinesis Myofascial Intergration)
jest metodą integracji strukturalnej, w której Thomas Myers rozwinął „receptę”10 sesji
Idy Rolf i stworzył swój system pracy nad poprawą struktury ludzkiego ciała. Cały system
pracy 12 sesji polega na systemowym zmienianiu ułożenia względem siebie poszczególnych części ciała w taki sposób, aby przywró-

cić im bardziej funkcjonalną i zbalansowaną
strukturę. Poprzez manipulacje powięziowe
dokonuje się trwałych zmian w ułożeniu ciała, sposobie poruszania się, zakresach ruchomości, oddechu i wielu innych korzystnych
zmian w ciele i życiu klienta. Integracja strukturalna jest nie tylko skuteczną metodą walki z wadami postawy, ale poprzez zmianę
globalnego ułożenia ciała skutecznie rozwiązuje lokalne problemy i dolegliwości, likwidując ich rzeczywiste przyczyny, a nie tylko ich objawy.

W kręgach badaczy powięzi mówi się, że
odkrycia dotyczące tej tkanki zmienią medycynę XXI wieku, tak jak penicylina zmieniła
medycynę wieku XX. Dlatego warto zainteresować się tym co dzieje się w niesamowitym świecie powięzi…

Wojciech Cackowski
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