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Część pierwsza: Ogólne rozważania o łańcuchach przednio-bocznych 
_________________________________________________________________________ 
 

Łańcuchy przednio-boczne są łańcuchami relacji 

Pojęcie uzupełniania się przeciwieństw odnajduje się również w równowadze 

neurowegetatywnej 

Łańcuchy przednio-boczne są bardzo mocno zaangażowane w reakcje obronne ciała 

 
Część druga: Anatomia i fizjopatologia łańcuchów przednio-bocznych 
_________________________________________________________________________ 
 
Łańcuchy przednio-boczne w kończynach dolnych 
_________________________________________________________________________ 
 

Zawias pierwotny AL znajduje się w stawie biodrowym 

Staw biodrowy jest pierwotną przyczyną w zaburzeniach równowagi AL  

Mięśnie AL w stopie 

Mięśnie AL w podudziu 

Wpływ dominacji łańcucha AL na chód 

Wpływ dominacji łańcucha AL na fizjologię kolana  

Przenoszenie napięcia na biodro zachodzi przez elementy zawieszające piszczel na 

kości biodrowej 

AL na poziomie uda 

Pasmo biodrowo-piszczelowe jest mieszane, należy do AL i PL 

AL i PL współdzieli terytorium na kości biodrowej i w stawie biodrowym  

Różne działania mięśnia pośladkowego małego  

Koksartroza protuzyjna 

Podsumowanie wycisków AL w kończynie dolnej  

“Zwichnięcie" rzepki 

Mięsień czworogłowy uda jest przede wszystkim mięśniem prowadzącym do 

wyprostnej pozycji pionowej  

Napięcie krąży od dołu do góry w łańcuchu przednio-bocznym 

 

Łańcuchy przednio-boczne w tułowiu  
_________________________________________________________________________ 
 

AL i PL krzyżują się w tułowiu  

Uchwyt krzyżowo-biodrowy 



Wycisk łańcucha AL na kości biodrowej  

Kontrnutacja talerza biodrowego przez AL napina więzadła krzyżowo-biodrowe tylne 

dolne 

Mięśnie skośny wewnętrzny i zębaty tylny dolny blokują klatkę piersiową w pozycji 

wydechowej 

Mięśnie międzyżebrowe łączą żebra między sobą  

Przepona dostraja rytmicznie naprzemienne zwiększanie się i obniżenie ciśnienia 

pomiędzy jamą klatki piersiowej a jamą brzuszną  

Nadmiar napięcia w łańcuchach przednio-bocznych może zaburzyć dalsze efekty 

działania przepony  

Włókna AL mięśnia najszerszego grzbietu mogą mieć różne oddziaływanie, zależne 

od punktu stałego z którego korzystają  

Problemy trzewne połączone z napięciami łańcucha AL  

Zwieracz Oddiego, zagięcie dwunastniczo-czcze i zastawka krętniczo-kątnicza w 

kontekście AL 

 
Łańcuchy przednio-boczne w kończynie górnej 
_________________________________________________________________________ 
 

AL w dłoni: mięśnie kłębu kciuka, międzykostne dłoniowe i glistowate 

Mięsień zginacz promieniowy nadgarstka w mięsień dłoniowy długi 

Mięśnie prostowniki promieniowe długi i krótki nadgarstka oraz mięsień 

ramienno-promieniowy 

Głowa długa mięśnia dwugłowego ramienia 

Mięsień odwracacz przedramienia jest prawdziwym więzadłem aktywnym stawów 

ramienno-promieniowego i promieniowo-łokciowego 

Część obojczykowa mięśnia piersiowego większego 

Mięśnie podłopatkowy i obły większy 

Odklejenie brzegu kręgowego łopatki 

Wyciski z łańcucha AL w obrębie barku 

Poszczególne części mięśnia naramiennego 

Zerwanie linii łopatkowo-ramiennego przed przednią część mięśnia naramiennego 

AL 

 
Łańcuchy przednio-boczne w szyi i czaszce 
_________________________________________________________________________ 
 



Mięśnie mostkowo-obojczykowo-sutkowe są zaangażowane w układ koordynujący 

ruchy głowy względem ruchów oczu 

Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy dominuje po prawej stronie 

Ruchy kości skroniowej w pierwotnym ruchu oddechowym 

AL w niektórych szumach usznych 

Staw skroniowo-żuchwowy 

Mięśnie skrzydłowe 

Wyciski AL w obrębie twarzy 

 
Część trzecia: Zasady leczenia 
_________________________________________________________________________ 
 
Antagonizm i komplementarność między łańcuchami 
Kiedy AM i AL dominują 
 
Podsumowanie 
_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 


