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predgovor

Predgovor
V teh naglih in vrtoglavih časih, kjer stalno opazujemo, kako tehnologija 

prevladuje nad človeškim, spoznavamo paciente, ki si želijo, da se jih nekdo 

»dotakne«. Želijo si povsem preprostih gest, kot je stisk roke, ko vstopijo 

v ordinacijo. Želijo si čutiti, da osebje z veseljem stopi v stik z njimi, da so 

deležni pomoči, ko se dvignejo na posteljo ali spustijo z nje, da jih nekdo 

spodbudno potreplja po rami, jih razveseli z ljubečo gesto ali celo z brat-

skim objemom v primernem trenutku.

In vse to lahko naredimo z roko. Z golo roko, ki pa je slučajno tudi prvo 

osnovno orodje za naše preživetje. Najodličnejše orodje, preko katerega 

se izražajo razum, moč in skrivnosti srca vsakega medicinskega delavca. Z 

roko tipamo, tolčemo, zdravimo, operiramo, se dotikamo … Roke so tiste, 

ki na koncu zaznajo občutke, ki presegajo vidni svet.

In ravno s temi občutki lahko učinkovito in zanesljivo vstopimo v »sanj-

ski svet« Sonie Tomazin.

Svet, kamor vstopajo vsi: bolni, zdravi, visoki, nizki, veliki, majhni, zapos-

tavljeni, nejeverni, zaničevani, pogumni, bojazljivi, preobčutljivi, osovraže-

ni, ljubljeni, vplivni in tisti, ki se niti samih sebe ne zavedajo. In seznam se 

še nadaljuje, saj v ta »svet« vstopamo vsi … tisti, ki želimo, seveda.

Sonia nam na poglobljen in lahkoten način pomaga, da se »sprehodimo« 

po lastnem telesu, tako da zadosti vsem našim potrebam po tem, da bi 

spoznali delovanje naših vretenc, ki sestavljajo hrbtenico, in večino sklepov 

našega telesa, pri čemer vključuje tudi svoje bogate izkušnje iz programa 

Prevzgoje telesne drže, pedagoške kariere in svojih nepredstavljivih podvi-

gov, kot je tango terapija za telesno držo.

Njen nasmeh in prijaznost nas bosta opogumila, da spoznamo bolečino 

od njenega vira do zavedanja, kaj ta prinese v naše življenje.

Njena preprostost in pedagoški čut nas bosta z razumljivim in domačim 

jezikom ter na jasen način popeljala po vseh delih okostja – njegovih liga-

mentih, mišičnem sistemu in živčni zgradbi.

Njena notranja ubranost in ravnovesje nam bosta pomagala najti os naše 

telesne drže, katere osnova je hrbtenica, in povezavo z našimi čustvi.

Njen prodoren in obširen pogled se bo dotaknil vsega, kar na nas slabo 

vpliva: škodljive in neprimerne telesne drže, degenerativne bolezni, kronične 

bolečine in drugo – da bi bili na vse to pozorni in se temu primerno odzvali.
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predgovor

Njena natančnost in sposobnost opazovanja nam bosta omogočili ra-

zumevanje, kaj je vratna, hrbtenična ali ledvena bolečina, v katerem delu 

telesa se pojavi, kako jo občutimo, kako pri tem ukrepamo (po dnevih), 

kdaj gremo k fizioterapevtu, zdravniku ali drugemu specialistu, kaj lahko 

naredimo, česa ne bi smeli narediti in celo v katerem delu leta je najboljše 

ukrepati!

Njen raziskovalni duh in potreba po tem, da odgovori na bolečino, nas 

bosta vpeljala v najbolj izbrane in učinkovite vaje, ki jih je nabirala skozi 

svojo dolgo kariero.

Na podlagi njenih bogatih izkušenj se bomo seznanili s tistimi načini 

zdravljenja, ki so ji dali preverljive in prepričljive rezultate. Nobena podrob-

nost ji ne uide, saj se s pogledom vedno vrača nazaj na svoje korake in svoje 

roke, kar ji omogoča, da nenehno izpopolnjuje svoje tehnike. 

Njeno sočutje in ljubezen do pacienta jo ženeta, da vse podrobno oriše: 

telesne drže, navade, vaje in sheme, da ne bi noben dvom ostal nerazrešen 

in nobeno vprašanje neodgovorjeno. Zato ni prav nič skopa pri razlagi vseh 

možnih odgovorov in nasvetov, primernih za vsakdanje življenje. 

Pričakovati je, da bo hkrati podelila svoja intimna doživetja in svojo 

lastno izkušnjo.

Paciente, ki jo poznajo, in strokovnjake, ki delamo z njo, ne preseneča, da 

na intimen in rahločuten način predstavi svojo »Držo do življenja« in is-

točasno z bralcem podeli svojo lastno izkušnjo. Drugim ne ponudi ničesar, 

česar ne bi prej sama preizkusila.

Poznava se že vrsto let. Nebo mi je podarilo občudovanja vredno kolegi-

co in življenjsko sestro. Njeni lastni učenci, sodelavci in pacienti so priče, 

da nam je Življenje s knjigo, ki smo jo vsi sanjali in pričakovali, poslalo 

»angela varuha«.

dr. Ruben Alberto Pistacchia

kineziolog in fiziater





Gospod ... Daj, da bom skromen v vsem, 

razen v želji, da bi poznal umetnost 

svojega poklica. Ne dovoli, da bi 

me zavedla misel, da vem že dovolj. 

Nasprotno - daj mi moč, veselje in 

željo, da bi vedel vsak dan več. 

Umetnost je namreč brezmejna in 

človekov um lahko vedno raste.

M. Majmonid
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Uvod

Minilo je veliko let: José je preizkusil različne načine 
zdravljenja, a brez uspeha, dokler ni nekega dne po 
priporočilu zdravnika prišel v mojo ordinacijo. 

Ko sva opravila celostni pregled, sem ugotovila, da vzrok 
za ponavljajoče se bolečine ne leži le v herniji diska, ki 
je sicer osnova, ampak tudi v slabi telesni mehaniki na 
delovnem mestu in šibkih stabilizatorjih trupa, ki so v 
letih neaktivnosti postali še šibkejši.

Najprej sva izvedla tri serije vertebralne prakse, da sva poravnala  
in razbremenila hrbtenico, naučila sem ga pravilne telesne drže med delom, nato 
pa sva izvajala program za utrjevanje trebušnih mišic skupaj z nekaterimi vajami 
za splošno gibljivost. Kmalu so se pokazale spremembe. Namrščeno čelo je začelo 
izginjati in na obrazu se mu je spet prikazal nasmeh. José je lahko ponovno začel igrati 
nogomet s svojimi prijatelji, zaradi česar je izgubil odvečno težo, njegovo razpoloženje 
se je spremenilo, socialno življenje pa se je spet prebudilo. Tako se je začel začarani 
krog dobrega počutja …

Zaradi znanstveno-tehnološkega razvoja ves čas pridobivamo in odkrivamo 

nova spoznanja o delovanju hrbtenice in njenem povezovanju s celotnim 

telesom in okoljem, v katerem se giba. To nam, zdravstvenim delavcem, 

nalaga odgovornost, da te informacije uporabimo in izboljšamo načine 

zdravljenja. Še več, zavezuje nas, da naredimo vse, kar je v naši moči, da 

José je govoril, da se je pri svojih komaj 41 letih počutil starega. Že 
kar nekaj let je trpel zaradi hernije diska v ledveni hrbtenici. Ko se 
je naprezal, tudi če je bil napor še tako neznaten, ga je bolel križ. 
Včasih ga je bolel že samo od sedenja. Zdravniki so mu prepovedali 
igrati nogomet, njegov najljubši šport, ki ga je treniral že od malih 
nog in ga je ne le prizemljeval, temveč mu je omogočal stik s 
prijatelji, s katerimi je delil številne zabavne trenutke. Polastilo se ga 
je močno malodušje, ki je postalo njegov vsakodnevni spremljevalec. 
Posledice tega so se odsevale tudi v družinskih odnosih.

Uvod



14

Uvod

omenjena odkritja prenesemo ljudem in jih naučimo skrbeti za telesno 

držo, kar bo pomagalo preprečevati bolečino in poškodbe.

Še nedavno so ljudem, ki so imeli hude bolečine v hrbtu, svetovali 

večdnevni počitek v postelji. Zahvaljujoč različnim raziskavam danes vemo, 

da gibalna nedejavnost ni najprimernejša rešitev. Namesto tega je dobro s 

pomočjo specifičnih vaj čim prej obnoviti gibalno rutino.

Kot kineziologinja sem že od začetka čutila posebno željo, da bi svojim 

pacientom pokazala praktična orodja v obliki preventivnega vedenja in vaj, 

s katerimi bodo lahko aktivno sodelovali pri zdravljenju. Še danes trdno 

verjamem, da zdravstveni delavci ne bi smeli sedeti križem rok ob bolniš-

ki postelji in čakati, da se nam pacienti v hudih bolečinah sami približa-

jo. Nasprotno, naša dolžnost je, da gremo ven in ljudem pokažemo zdrav 

način za preprečevanje bolečin. Naloga fizioterapevtov in kineziologov je 

spremljanje pacienta in nudenje informacij, da bo lahko sam upravljal s 

svojim lastnim telesom, celo z bolečinami, in jih poskušal lajšati. Vdahniti 

mu moramo samozavest, da bo pozoren na znake, ki mu jih pošilja telo, in 

mu pokazati pot do olajšanja. Zato je tako pomembno, da obravnavamo to 

temo in predstavimo konkretne načine, s katerimi težave lahko prepreči-

mo, lajšamo in razrešimo.

Vsi tisti, ki jih mučijo kronične bolečine v hrbtu, celo tisti s poškodbo 

medvretenčne ploščice, bodo lahko na teh straneh našli potrebne infor-

macije, s katerimi si bodo lajšali in odpravili simptome ter se tako vrnili v 

normalno življenje. 

Zadala sem si, da bralce naučim, kako preprečevati in lajšati bolečine. V 

vsaki osebi, ki si želi izboljšati svoje stanje, prejeta informacija podzavestno 

deluje tako, da ne dovoljuje nadaljevanja s škodljivimi telesnimi držami. 

Alarm pred morebitno poškodbo bo za vedno odzvanjal v glavi te osebe.

Biti ozaveščen. Za to gre. In za to, da se navadimo drugačnih telesnih drž, 

ki bodo bolj blagodejne in zdrave za nas.

Vabim vas, da primete za krmilo in se skupaj z mano sprehodite po poti 

učenja in odkrivanja lastnega telesa, da bi enkrat za vselej rešili težave s 

hrbtom.
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Naša drža je odsev našega odnosa do življenja. 
Način hoje, kako stojimo, gibi in telesno izražanje 
lahko povejo veliko o nas. »Naše telo smo mi sami. 
Smo to, kar je videti. To, kar izgledamo, to smo … 
Telo ne nasprotuje naši inteligenci, čustvom, duši. 
Vključuje jih in jim je dom,« kot se je odlično iz-
razila francoska fizioterapevtka Thérése Bertherat.

»Zravnaj se,« so mi govorili doma, ko sem bila še deklica. Zdelo se 
mi je, da je ta poved odzvanjala v moji glavi ves čas. Poskušala sem 
se zravnati, kolikor je bilo možno, mislila sem, da se držim pokonci, 
vendar sem se po nekaj minutah zopet sključila.
Očitno mi je bila ta druga drža s skrčenimi rameni udobnejša. Brez 
dvoma je bila drža močno povezana z mojo osebnostjo, saj sem bila 
pri tisti starosti zelo sramežljiva in introvertirana. 



V vesolju je več kot dovolj za cel 

svet, vse prihaja preko razuma, ki 

se zaveda svoje lastne neskončne 

narave.

R. Byrne



Tudi hrbtenica ima svoje skrivnosti. Če jih poznamo, lah-
ko živimo z njo v harmoniji. Pozorni moramo biti na tis-
te situacije, ki povzročajo nelagodje, in spodbujati tiste, 
ki dobro denejo. Odkrijmo jih.

Skrivnosti 
hrbtenice1
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SkrivnoSti hrbtenice 1

Učinek kaplja na kapljo

Zelo malo ljudi je, ki ne bi vsaj v nekem trenutku 

v življenju občutili bolečin v hrbtu. In gotovo se je 

večina od njih »zavedla« obstoja svoje hrbtenice rav-

no zaradi bolečine. To seveda ni niti najboljši niti najbolj 

romantičen način za vzpostavitev odnosa s svojim telesom, je pa na žalost 

najpogostejši.

Do bolečin v hrbtenici, naj bo v vratnem, prsnem ali ledvenem delu, po-

navadi ne pride čez noč. Razen v primerih specifične poškodbe. 

Večina bolečin v hrbtenici se zgodi zaradi tako imenovanih repetitivnih 

mikrotravmatizmov. To pomeni, da do bolečin pride zaradi neprimerne 

drže ali preproste razvade pri telesni drži, ki se ponavlja in tako povzroča 

blažje (»mikro«) mišične napetosti, ki se skozi čas ponavljajo. Včasih traja 

to dneve, mesece, leta (»repetitivne«), kar postopoma privede do učinka 

nabiranja poškodb (»travmatizmov«).

Hrbtenica je tako imenitna in vzdržljiva reč, da je, preden se zares po-

škoduje, sposobna prenesti veliko lažjih poškodb, na katere telo opozarja 

z bolečino. 

Neprimerne telesne drže se nabirajo kot »kaplja na kapljo« in sčasoma 

privedejo do »kaplje čez rob«, ki vodi v poškodbo strukture sklepov zara-

di »materialne izčrpanosti« medvretenčnih ploščic, ligamentov, vezi in/ali 

mišic.

Zaradi vsega tega se moramo naučiti, kakšna telesna drža škoduje hrb-

tenici, da jo lahko pravočasno popravimo in tako preprečimo nove po-

škodbe.

To je tisto, kar daje resničen smisel v boju za preprečevanje težav s 

hrbtenico. Takšno znanje bi morali v družbi obravnavati že od zgodnjih let 

naprej.

Ko uzavestimo te vidike, se spremeni tudi pogled na zdravljenje kronič-

nih bolečin v mišicah.
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Bolečina, opozorilni alarm

Hrbtenica nas večkrat opozori, preden pride do na-

stanka mehanskih poškodb. To vedno naredi. In po-

membno je, da se naučimo zaznavati ta opozorila in se 

na njih odzivati.

Ti opozorilni znaki se kažejo v obliki motečih in neugo-

dnih občutkov, BOLEČIN. Lahko bi rekli, da je bolečina dragocen zaveznik, 

obvestilo, ki opozarja, da je drža, v kateri se telo nahaja, škodljiva.

Ko se v hiši zgodi kaj nenavadnega, ko kdo vlomi ali razbije okno, se 

sproži alarm, ki zveni zelo neprijetno. Kaj naredimo v tem primeru? Ga 

hitimo ugasnit, da nam ne bo paral ušes in bomo lahko mirno spali naprej? 

Ali raziščemo, zakaj se je sprožil?

Na enak način deluje bolečina – človeku je dragoceno opozorilo, ki se ga 

splača poslušati, da se začnemo obnašati drugače. Bolečine ne smemo le 

»ugasniti« s kakšnim protivnetnim zdravilom, ne da bi sploh razmišljali o 

tem, kaj bi jo lahko povzročilo. 

Spustiti kozarec

Koliko lahko tehta kozarec vode? 200 gramov, 300 

gramov? Teža je taka, da jo lahko brez težav držimo. 

Ampak le, če jo držimo 5 minut. Po tem času začne 

podlaket kazati znake utrujenosti. Kaj se zgodi, če nada-

ljujemo z držanjem kozarca celo uro? Zagotovo nas bo roka 

začela boleti, čutili bomo mravljince, mišice celotnega uda bodo v krču. Če 

vztrajamo s kozarcem v roki cel dan, se bo roka tako zelo napela, da bomo 

imeli občutek, da je zaspala ali da je ne moremo več premikati. 

To kaže, da absolutna teža kozarca ni glavni problem. Kar v resnici šteje, 

je, koliko časa vztrajamo pri držanju kozarca oziroma ohranjanju istega 

položaja. Težava je torej v tem, da isto telesno držo (naj bo dobra ali slaba) 

ohranjamo dlje časa. Zato bomo morali na to dejstvo pogledati objektivno, 

ga ozavestiti in pravočasno »spustiti kozarec« z vpeljavo neke spremembe, 

preden bodo napetosti zaradi drže spremenile naše življenje.
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Na splošno velja:

•	 S starostjo se toleranca za statične in dolgotrajne drže zmanjšuje.

•	 Pri višji starosti se zato veča potreba po pogostem menjavanju 

položajev.

Naučimo se poslušati svoje telo

Telo govori, sporoča, nam ima veliko za povedati, če le 

znamo našpičiti ušesa in ga poslušati.

Kako se izraža?

To naredi s pomočjo nekaterih opozoril, znakov in 

simptomov, ki se jih moramo naučiti zaznavati.

1. FAZA: Pojavijo se neugodje, neprijetni občutki v mišicah.

Ti znaki so subtilni, v resnici jim večina ljudi ne namenja dovolj pozor-

nosti, jih prezre. Tako se zlahka preide na naslednjo fazo.

2. FAZA: Pojavijo se utrujenost, krči, bolečine v vratu, trupu in/ali križu.

Če se človek navadi živeti s temi simptomi in v zvezi z njimi nič ne ukre-

ne, lahko postanejo kronični ali se poslabšajo.

3. FAZA: Priključijo se glavoboli, slabost, mravljinci v rokah, težave s 

koncentracijo, brezvoljnost, širjenje bolečine v okončine.

Ti simptomi so že precej moteči, saj onemogočajo normalno izvajanje 

aktivnosti vsakdanjega življenja. Še vseeno pa je veliko ljudi z visokim tole-

rančnim pragom, ki se navadijo živeti z bolečino, ne da bi karkoli ukrenili, 

ali pa se zadovoljijo z zdravljenjem, ki ne prinese rezultatov. Sčasoma lahko 

ti simptomi vodijo v hujše poškodbe tkiva.

4. FAZA: Pojavijo se poškodbe medvretenčnih ploščic ali diskopatije, 

kot so protruzije ali hernije diska.

To pomeni, da je že prišlo do poškodbe v strukturi medvretenčne plošči-

ce. Takšne poškodbe lahko segajo od preprostega natega zunanje ovojnice 

medvretenčne ploščice do njenega pretrganja v hujših primerih.



22

SkrivnoSti hrbtenice1

Kako pravilno ravnati?

Če se naučimo poslušati telo, bomo lahko prepoznali 

potrebo po izvajanju določenih gibov v specifičnem tre-

nutku dneva.

Veliko ljudi pravi, da jim njihovo telo ne pošilja no-

benih znakov. Da je do nekega krča ali slabosti prišlo 

nenadoma. Verjetno pa zgolj niso znali poslušati telesa, zato 

so prezrli prvo, najpomembnejšo fazo. V njej znaki neprijetnih občutkov v 

mišicah opozarjajo, da je imelo telo nekega položaja dovolj, zaradi česar se 

bo napetost spremenila v kontrakturo, če še nekaj časa ostane tako.

Te osebe imajo na splošno malo stika z dogajanjem v lastnem telesu in 

nizko stopnjo zaznavanja. To so osebe, ki se odzovejo šele, ko bolečina do-

seže mejo, pri kateri jim onemogoča njihove aktivnosti.

Poslušajmo svoje telo. Ne da bi bili z njim obsedeni ali da bi živeli na trnih 

zaradi vsakega simptoma. Poslušajmo, da bomo znali ukrepati preventivno.

1. FAZA (neprijetni občutki in občutki neugodja): Moramo spremeniti 

položaj, narediti nek gib, s katerim omilimo neprijeten občutek ali si celo 

vzeti kratek odmor.

Če sedimo, lahko vstanemo, se raztegnemo, razmigamo ali naredimo 

nekaj korakov, tudi če samo zato, da gremo po kozarec vode. 

Če stojimo in čutimo napetost v ledvenem delu hrbtenice, lahko dvigne-

mo eno nogo in jo naslonimo na kakšno klopco, prečko ali kos pohištva, ali 

pa se usedemo – vsaj za nekaj časa. Če delamo na računalniku, gledamo te-

levizijo ali strmimo v telefon in v vratu čutimo bolečino, vrat premaknemo 

v eno stran in v drugo, v čim več različnih smeri. Če smo doma, se lahko 

za nekaj časa uležemo. Telo praviloma opozori le nekajkrat; nato se navadi, 

da ga ne poslušamo in utiša svoje tožbe.

Delajmo aktivne odmore, naredimo kakšen (preprost) gib, ki nas v tre-

nutku, ko se pokaže prvi znak, sprosti. Tako ne bo prišlo do poslabšanja 

simptoma in dan bomo zaključili celo manj utrujeni in z več energije. 

2. FAZA (kronične bolečine v vratnem, ledvenem delu hrbtenice, ut-

rujenost in pomanjkanje energije): Moramo se ustaviti in ugotoviti, kaj 

povzroča te simptome. 
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Ali smo med kakšno dejavnostjo v našem vsakdanjiku v neporavnani drži? 

Ali je možno prilagoditi oziroma nastaviti kakšen kos pohištva tako, da bi bilo 

bolj prijazno za našo telesno držo? Dober fizioterapevt nam lahko pri tem 

pomaga tako, da opravi poravnavo hrbtenice. Lahko nam da nekaj smernic, 

kako kompenzirati držo, nam pokaže vaje za elongacijo vratu in razbreme-

ni spodnji del hrbta. Redni sprehodi so dobra izbira, saj omogočajo, da kisik 

pride v mišice, spodbudijo krvni pretok in tako ublažijo moreče simptome 

utrujenosti in pomanjkanja energije, ki so značilni za ure mirovanja. 

3. FAZA: Ko se obstoječi simptomi poslabšajo še z glavoboli, slabostmi, 

živčnimi iradiacijami v roke, dlani, zadnjico in/ali noge, je to jasen znak, da 

moramo hitro ukrepati.

Obiskati moramo zdravnika, da opravi radiografijo in/ali magnetno reso-

nanco (MR), ugotovi, če je prišlo do kakšnih strukturnih sprememb, in na-

redi primerno celostno fizioterapevtsko obravnavo. Omenjena obravnava 

bi morala odpraviti simptome tako, da najprej poišče izvor težave: popravi-

ti možne nepravilnosti v hrbtenici in nato vzpostaviti mišično ravnovesje z 

raztezanjem, vajami za moč, prilagajanjem pravilne telesne drže na splošno 

in ustrezno prilagoditev bivalnega okolja.

4. FAZA: Ob prisotnosti strukturne poškodbe moramo ravnati na enak 

način kot v 3. fazi. Fizioterapevti moramo ob taki diagnozi naučiti paciente 

veliko stvari, ki jih morajo upoštevati v vsakdanjem življenju. Med drugim, 

da je naš organizem opremljen z lastnimi mehanizmi, s katerimi se ponov-

no postavi na noge, med tem procesom pa moramo pacienta spremljati, 

mu lajšati bolečine, iskati najboljšo funkcionalnost telesa in upati, da vne-

tje v tkivu popusti in se klinična slika izboljša. Pomembno je poudariti, da 

je kirurški poseg, ki ga ponekod zelo hitro predlagajo kot rešitev, zadnja 

možnost, rezervirana izključno za kakšne redke, izjemno težke primere, pri ka-

terih simptomi ne popustijo po nobenem od izvedenih zdravljenj. Operacija 

je primerna tudi takrat, ko se pokažejo znaki sprememb v mišičnih refle-

ksih, atrofija ali manjšanje mišične moči, ki jo povzroči kompresija živčne 

korenine. Vendar se to zgodi zgolj v majhnem deležu primerov.
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Seveda se tu opiramo (in to je ključnega pomena) na že izvedena zdravlje-

nja, ki so namenjena prav hrbtenici in osnovana na celovitem vzročnem pristo-

pu oziroma pristopih, ki iščejo in zdravijo vzroke težav, ki se v nekaterih prime-

rih nahajajo stran od območja, kjer se je pojavil glavni simptom.

Če na primer neka oseba čuti bolečino v prstu, ker je prst stisnjen s 

kljukico, rešitev ni v tem, da prst obsevamo z ultrazvokom, magnetom in 

laserjem, da bi vnetje popustilo in bi zmanjšali pritisk. Najprimernejše je 

izbrati tako fizioterapevtsko zdravljenje, pri katerem bomo najprej odstra-

nili kljukico s prsta, nato pa reševali vnetje.

Zaradi vsega tega so lahko fizioterapevtske tehnike za celostno obrav-

navo, kot je recimo vertebralna praksa z različnimi osteopatskimi metoda-

mi, zanimive in izvedljive možnosti. Nato pa, če želimo pospešiti celjenje, 

obstajajo možnosti kinezioterapije ali preprosto lokalno hlajenje, ki ima 

pomembne analgetične in regenerativne učinke. 

  
GLEJ Kinezioterapevtske vaje in priporočene postopke za različne stopnje 
bolečin v hrbtenici v poglavjih 5, 6, 7, 8, 9, 11 in 13.

Umetnost kompenziranja

Tisti prvi opozorilni znaki nelagodja, ki jih pokaže 

telo, so izjemnega pomena za pravočasno odkriva-

nje in ukrepanje. Kako? S kompenzacijo. Spremenimo 

položaj, ki smo ga zadrževali, tako, da naredimo ravno 

nasprotno. Telo osvobodimo sil, ki nastanejo zaradi dolgo- 

trajnega ohranjanja istega položaja, da lahko »zajame sapo«. To je pravilen 

način ravnanja v primeru bolečin, povezanih s telesno držo in napetostmi. 

V okviru zdravih navad je priporočljivo obuditi tri dejanja našega vsak-

dana: zehati, zavzdihniti in se pretegniti. Vsa ta dejanja predstavljajo 

zrcalno obrnjeno sliko slabemu ali škodljivemu položaju, ki mu je bilo telo 

izpostavljeno. 

Zehamo takrat, kadar količina kisika začenja upadati. Velik vdih zraka 

nato zadosti potrebo po kisiku.

Zavzdihnemo takrat, ko naši vdihi postanejo kratki in plitki (ponavadi 

smo zaskrbljeni, živčni, zelo tesnobni ali zelo zatopljeni v neko aktiv-

nost).
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Preteg povzroči globoko krčenje mišic in se zgodi spontano, da spremeni 

položaje, v katerih so bile mišice dlje časa napete in/ali sproščene, na pri-

mer ko se zbudimo ali se sproščamo na kavču med gledanjem filma. 

Priporočljivo bi bilo, da bi lahko vrnili pomen tem trem vsakdanjim na-

vadam in jih začeli ponovno izvajati, zlasti med delavnimi odmori in vedno 

na primernih krajih in v primernih trenutkih.

Poiskati prijazno plat
Velikokrat v življenju pride do trenutkov napetosti v 

človeških odnosih. Trenutkov, v katerih je potrebno 

priznati kakšno napako, jo popraviti in se celo oddol-

žiti za neki neprimerni odziv ali kakšno neposrečeno 

opazko, ki je sočloveka prizadela. Da se partnerski od-

nos obdrži skozi čas, je pomembno, da se znamo odzivati 

prijazno. Zato se moramo naučiti spoznavati svojega partnerja, poznati nje-

gov okus in želje, se izogibati konfliktnim situacijam in vedeti, kako se mu 

oddolžiti takrat, kadar naredimo kaj, kar ga je zmotilo.

Takšno je življenje in takšen je odnos, ki ga moramo imeti s hrbtenico, 

zlasti ob poškodbah, s katerimi moramo sobivati. Poiščimo prijazno stran 

in sledimo tej poti. Pazimo, da bodo naše telesne drže poravnane in delaj-

mo primerne vaje, ki bodo poravnale neravne drže, značilne za življenje. 

Dobro bi bilo imeti te točke v glavi, medtem ko se poglabljamo v znanje 

o hrbtenici in njenem delovanju.

»Nekje tule me boli,« mi pravi Antonia, medtem ko mi na hrbtu 
kaže področje, kjer čuti svojo bolečino … Kako težko je opredeliti 
neko bolečino, če nimamo znanja o našem človeškem telesu, če ne 
znamo definirati različnih struktur, ki ga sestavljajo. Veliko lažje 
je rešiti neko težavo v hrbtenici, če poznamo »sovražnika« in ga 
spremenimo v zaveznika, da lahko tako skupaj dobimo bitko.


