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Poskrbite za zdrava 

 

NAVODILA K VIDEO POSNETKU 



Prsni koš  je del telesnega ogrodja, ki ga sestavljajo rebra, prsna vretenca in prsnica. 
Navzdol je omejen s trebušno prepono. Medrebrne mišice,  imenujemo jih tudi dihalne 
mišice, razširjajo in ožajo prsni koš med dihanjem, ter tako olajšujejo vdih in izdih. S svojim 
močnim ogrodjem obdaja in varuje najpomembnejše organe našega telesa: v zgornjem 
delu srce in pljuča, pod desnim rebrnim lokom  jetra in žolčnik, pod levim rebernim lokom 
želodec in vranico, v spodnjem delu pa ledvica.  Prsni koš je tudi opora za zgornje ude, ki 
so z njim zelo gibljivo povezani. Zato je močan in hkrati prožen ter elastičen prsni koš še 
kako pomemben za naše zdravje. 

 

Za vas sem sestavila vaje, s katerimi boste odpirali prsni koš. Zakaj? Zato, ker v prsnem 
košu ležijo vaša pljuča in srce. In ravno na tem področju si ljudje najpogosteje nadenemo 
oklep. Ta je posledica prevelikih fizičnih in psihičnih bremen, ki si jih pridno nalagamo 
skozi življenje, odložiti pa jih pozabimo. Na čustveni ravni nam položaji, pri katerih 
odpiramo prsni koš, povečajo občutek notranjega prostora in s tem tudi prepoznavanje 
svojih sposobnosti in zmožnosti. Pridobimo si občutek, da se ni treba krčevito braniti, 
ampak najdemo v sebi dovolj poguma, da se spopademo z novimi izzivi, da se odpremo in 
zaupamo. Subtilna energija telesa se usmeri proti srcu in nam pomaga, da zdravilna 
energija diha očisti vse negativne občutke, ki so se tam nakopičili. Vaje, ki sledijo prav tako 
odklepajo timus, žlezo imunskega sistema in »točko kril« med lopaticama. Ta 
akupresurna točka je močno povezana s čustvi. Vedno, ko ne zaupamo vase in smo 
obteženi s skrbmi, se prav v tem delu zrušimo, upognemo in zakrčimo. Slej ko prej se nam 
energetske blokade, ki si jih pridelamo s čustvi, začnejo kazati tudi na fizičnem nivoju.  
Pojavljajo se nam pogosti padci imunskega sistema, prehladi, alergije, občutek dušenja, 
tesnoba v prsih, zaprtost, napihnjenost. Zastala energija pljuč se kaže tudi v bolečini 
sprednjega dela glave (čela), ker ne vidimo naprej in v zastali spolni energiji, ker ne 
spustimo nikogar k sebi. Zaradi preveč bremen pa imamo tudi bolečine v deltoidni mišici 
ramen in med lopaticama. Vedno pa imamo možnost, da zdravje vzamemo v svoje roke. 
Če se le odločimo za to! 

Zaradi pretežno sedečega načina življenja in slabih gibalnih navad, prsni koš postaja trd 
oklep, ki ogroža delovanje notranjih organov ter dihanje in s tem seveda tudi naše 
zdravje.   Zgornji predel hrbtenice se zadaj zaradi prisiljene drže ukrivi v kifozo, mišice tam 
postanejo šibke in ohlapne. Sprednji del prsnega koša s sedenjem nenehno stiskamo in 
posledično krčimo prsne mišice. Prsni koš tako postaja trd oklep, v katerem je vedno manj 
prostora. Dihanje je oteženo, plitko in površno, notranji organi pa dobivajo vedno manj 
hrane, saj so slabo prekrvavljeni in oživčeni ter nepredihani. Najmanj prostora imajo 
pljuča, ki pri svojem delovanju nujno potrebujejo prostor, da se lahko širijo in ožijo.  

Vaje so sestavljene tako, da enakomerno poskrbijo za ravnovesje mišic na obeh straneh 
enako. Osnova je v tem, da se prsne mišice raztegujejo, sproščajo in odpirajo, mišice 
zgornjega dela hrbta pa se krepijo. Pozornost je med izvajanjem vaj na sproščenem 
dihanju. Naj dih poganja tvoje gibanje. Če potrebuješ med vajami počitek, počivaj! S tem 
daš telesu možnost, da maksimalno vsrka vse, kar mu daješ.  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Rebra
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Prsna_vretenca&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Prsnica
http://sl.wikipedia.org/wiki/Trebu%C5%A1na_prepona
http://sl.wikipedia.org/wiki/Medrebrne_mi%C5%A1ice
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dihanje


 

Z vajami, s samomasažo in dihalnimi vajami si lahko sami veliko pomagamo: 

 Odpravimo različne zastoje v telesu.  

 Poženemo limfni sistem in s tem odplavljanje strupov, kar pripomore k 
celostnemu čiščenju telesa. Sprostimo zategle ter krepimo šibke mišice.  

 Predihavamo telo in s tem vnašamo v telo več kisika, ki ga nujno potrebuje vsaka 
celica našega telesa.  

 Odpiramo prsni koš, da bo ta močen, prožen in elastičen.  

 Osvobajamo  živčne poti.  

 Povečujemo dotok krvi in s tem hranljivih snovi, do mišic in organov.  

 

Učinkov je mnogo, pri vajah so napisani za vsako vajo posebej in še bi se lahko kakšen 
našel.  

 

 
Zato pa brez izgovorov vadi, dihaj, masiraj se, veliko se sprehajaj po gozdu, 
smej se in objemaj. Življenje je lahko ena sama radost, če si ga takšnega 
narediš! Sprosti misli, tako bo tvoje telo imelo več energije za pripravo na 
zimo. Narava se pospravlja vase, posnemajmo jo! 

 

  



 

VAJE 
 
 

MAČKA 

  
 

Izvedba:  
 
Začetni položaj je opora na vseh štirih - miza. Prste na rokah razširi, sredinca sta 
vzporedna in gledata naravnost naprej. Pazi, da so roke v širini ramen, dlani navpično pod 
rameni in kolena v širini bokov, navpično pod kolki. Ob vdihu poglej gor, tudi trtico dvigni 
navzgor in sprosti hrbtenico. Nato ob izdihu nežno stisni mišice medeničnega dna, usloči 
hrbet in poglej v popek, kot jezna mačka. Trebušne mišice so sproščene. Gibanje naj bo 
tekoče, sproščeno in usklajeno z dihanjem. Pozornost usmerjaj na dolg izdih, saj šele ko 
res do konca izdihneš, lahko tudi globoko in sproščeno vdihneš.  

 

Učinkovanje: 

• Krepi pljuča in pljučni meridijan.  
• Masira prebavni sistem. 
• Prekrvavi ledvični meridijan (ki poteka po nogah), zato se požene zastala limfa. 
• Odpira in masira žlezo timus. 
• Pri ženskah lajša menstrualne krče. 
• Vrača prožnost  hrbtenici. 

 
 
 
Opozorilo! 
Če imaš občutljiva kolena, jih podloži z mehko blazino. Pazi na razmak med koleni in 
dlanmi. Če imaš težave z vratom, pazi, da glave ne postavljaš preveč v zaklon. 

  



SRČNI POLOŽAJ 

  
 

Izvedba: 
 
Iz položaja mize se z rokami ob izdihu počasi spusti proti tlom. Dlani drsijo daleč naprej, 
ramena potiskajo proti tlom, trtica potiska navzgor. Drsiš tako daleč naprej, da so roke 
iztegnjene, prsni koš in brada pa počivata na tleh. Če prsi in brade še ne moreš položiti na 
tla, za začetek položi na tla le čelo. V tem položaju vztrajaj dokler ti je prijetno in lahko še 
vedno sproščeno dihaš. Ob vsakem izdihu ramena nežno potiskaj navzdol in stiskaj mišice 
medeničnega dna in jih nežno vleci navzgor.  

 

Učinkovanje: 

• Odpira celotni srčni prostor. 
• Odpira in masira žlezo timus. 
• Prekrvavi »točko kril« med lopaticama. 
• Močno razteza prsne in ramenske mišice.  
• Umirja in sprošča. 
• Spodbuja delovanje ženskih spolnih hormonov. 

  



DESKA IN ČATURANGA 

  
 

Izvedba: 
 
Postavi se na vse štiri v položaj mize. Prste na rokah razširi, sredinca sta vzporedna, dlani 
so navpično pod rameni. Spodvihaj prste na nogah. Težo prenesi na roke in dvigni kolena 
od tal tako, da se noge iztegnejo. Stisni mišice medeničnega dna in poravnaj telo v eni liniji 
od pet do zatilja. Pete so skupaj in potiskajo nazaj in navzdol, glava je v podaljšku trupa, 
teme potiska naprej. Nato ob izdihu telo počasi spuščaj proti tlom. Komolci so ob telesu. 
Če ti je težko, spusti kolena na tla. Tik nad tlemi zadrži v položaju čaturange, če lahko, če 
ne pa telo nežno spusti na tla v lego na trebuhu. 

 

Učinkovanje: 

• Poživlja celotno telo. 
• Spodbuja dihanje in krvni obtok.  
• Krepi vse mišice, ki vzravnavajo trup in držijo našo hrbtenico pokonci. 
• Krepi prsne mišice, mišice rok in ramenskega obroča. 
• Lajša težave z išiasom.  
• Spodbuja delovanje ledvic. 
• Odpira prsni koš.  
• Povečuje pljučno kapaciteto. 

 

  



KOBILICA V ZAROČENJU 

 

 

Izvedba: 

Uleži se na trebuh. Roki skleni za hrbtom, napni mišice zadnjice, pete stisni skupaj. Ob 
vdihu dvigni noge in trup z glavo od tal. Roki naj vlečeta in iztegujeta v smeri nazaj in 
navzgor. Glava potiska naprej in navzgor. Noge iztegujejo nazaj. Dihaj v trebuh in čuti, 
kako te dih nežno zaziba.  
 

 

Učinkovanje: 

Kobilica poživlja celotno telo.  Spodbuja delovanje ledvic. Krepi mišice nog, zadnjice in 
spodnjega dela hrbta. Razteza ramena in prsni koš. Izboljšuje telesno držo.  

 

 

  



POL LOK in LOK 

  
 

Izvedba: 

Z desno roko primi desni gleženj, leva roka je iztegnjena nad glavo. Čelo počiva na tleh. 
Ob vdihu celo telo dvigni od tal. Iztegnjena roka izteguje naprej, iztegnjena noga izteguje 
nazaj. Z desno roko nežno vleči pokrčeno nogo navzgor. Dihaj sproščeno in vztrajaj dokler 
ti je prijetno. Nato primeš obe nogi in napneš še cel lok. Kolena naj pri tem ostanejo čim 
bolj skupaj. Ob vdihu dvigni glavo, trup in stegna od podlage. Pogled je usmerjen navzgor. 
Telo naj bo podobno napetemu loku. Teža telesa je na zgornjem delu trebuha in spet te 
dih nežno zaziba. Dihaj sproščeno in vztrajaj dokler ti je prijetno. 

Učinkovanje: 

• Ohranja prožnost hrbtenice.  
• Povečuje gibljivost kolkov in ramen.  
• Razteza prsne mišice in zmanjšuje kifozo.  
• Masira organe v trebušni votlini.  
• Odpira in masira žlezo timus.  
• Prekrvavi »točko kril« med lopaticama. 
• Spodbuja prebavo.  
• Pospešuje pretok življenjske energije, saj spodbuja delovanje manipura čakre. 

Prebujena minipura čakra spodbuja razvoj dragocenih lastnosti; jasnost duha, 
samozavest, razsodnost, modrost.   

• Spodbuja delovanje ledvic.  
• Krepi mišice nog, zadnjice in hrbta.  
• Izboljšuje telesno držo. 
• Stimulira živčni sistem. 

 
Opozorilo:  

Vajo odsvetujem pri artrozi kolkov in bolečinah v ledvenem predelu hrbtenice, pri 
povišanem krvnem in očesnem tlaku in oslabelem srcu, kot tudi ne po operacijah trebuha 
in v nosečnosti. 



SPROŠČANJE 

 

Položaj opusti tako, da počivaš na trebuhu in se zavedaš svojega dihanja. Roke so ob 
telesu, glava obrnjena v eno stran. Dovoli, da telo vsrka vse to, kar si mu z vajo želela ali 
želel dati. 

ZAJEC 

 

Izvedba: 

V položaju za sproščanje se primi za pete. Ob vdihu močno povleci za pete in čelo približaj 
h kolenom. Ob izdihu dvigni trtico visoko navzgor, ob tem pa cel čas nežno vleci za pete in 
potiskaj čelo čim bližje h kolenom. Pazi, da teža ne pade na glavo. Vsak vdih poskušaj 
trtico potisniti še više in vsak izdih povleci za pete in začuti razteg po celotni hrbtenici, od 
trtice do vrha glave. 

Učinkovanje: 

• Razteguje celotno hrbtenico.  
• Odpira prostor med lopaticama. 
• Povečuje prekrvavitev glave.  
• Masira prebavila  
• Spodbuja delovanje ščitnice. 
• Prekrvavi žlezo timus. 
• Krepi prsne mišice. 
• Razteguje mišice zgornjega dela hrbta. 

  



 

Opozorilo: 

Vajo odsvetujem pri visokem krvnem in očesnem tlaku ter vrtoglavici. Vaja spada med 
zahtevne asane, zato se po njej vedno sprostite v položaju mrtveca. Sprostite dih, pustite 
misli, naj gredo ... 

 
 

 
 

DIHALNA VAJA 
 
 
To je ena najboljših in najbolj preprostih vaj, ki nas v hipu sprosti in pomiri. Narediš jo 
lahko kjerkoli in kadarkoli. Vzpostavlja ravnovesje v delovanju simpatičnega 
in parasimpatičnega živčevja. Regenerira element kovine, saj je v njej uporabljen tudi 
zdravilni zvok kitajske medicine, ki zdravi pljuča, odpravlja tesnobo, topi žalost, vrača 
fokus. Vaja je odlična tudi proti astmi, težavam z dihali, alergijam, izgorelosti, fizični 
šibkosti, depresiji, šibkemu imunskemu sistemu, brezvoljnosti in utrujenosti. 
 
Udobno se uleži na hrbet. Nato 7x  hitro vdihni skozi nos. Vdihi naj bodo res hiteči, napeti 
in  nesproščeni. Potem popolnoma sproščeno, počasi, z mirom  in prijaznostjo izdihni ter 
zraven nežno šepetaj/izpihuj zvok ‘sssssssszzzz’.  Potem spet nervozno, hiteče, napeto 
vdihovanje, 7x – zatem čisti kontrast ob izdihu. Začuti popoln kontrast med energijo 
vdiha in izdiha. Vdih je adrenalinski (simpatično živčevje), izdih pa 
regeneracijski (parasimpatično). Na ta način se bo telo samo uravnalo in harmoniziralo. 
Ponovi 3x. 

 
  



 SAMOMASAŽA 
 
Strupene usedline, ki se nabirajo v organih in žlezah, blokirajo delovanje pljuč in slabijo 
naše zdravje. Nežno masiranje, udarjanje in trepljanje po mišicah nad njimi, sprosti 
usedline, poveča dotok krvi, energije in hranljivih snovi, kar jih pomaga obnoviti.  

 

MASAŽA ŽLEZE TIMUS (CV 7) 

 
 

Nahaja se čisto na sredini prsnice. Timus ali priželjc je žleza, ki nadzira naš imunski sistem 
in je povezan z dolgoživostjo. Običajno se po dobi otroštva zmanjša. S samomasažo ga 
lahko ponovno obnovimo, saj pomaga povečati njegovo delovanje in sprostiti več 
koristnih hormonov. Masaža te točke stabilizira čustva, odpravlja živčnost, fizične in 
emocionalne posledice travm v našem celičnem sistemu, depresijo, žalost, nespečnost, 
skrbi, izčrpanost, odpira našo moč in jasnost, krepi koncentracijo, navdaja nas z 
občutkom miru. Čim večkrat se spomni nanjo in jo masiraj v smeri urinega kazalca ali 
nežno potrepljaj. 
 
 

MASAŽA ZATILJA (GB20) 

 
 

Poišči dve luknjici na vrhu vratu, kjer se konča lobanja, na oksipitalis mišici. Preko grebena 
poteka mnogo meridianov, ki se združijo v lobanji.  Tukaj se rada zbira negativna energija, 
ki je glavni vzrok bolečin v čutilih. Tukaj je ščit imunskega sistema in njegova stimulacija; 
prekrvavitev malih možganov, regeneracija živčevja celotne hrbtenice, nega epifize, 
hipofize in hipotalamusa. Regulacija inzulina. Balansiranje čustev. Vračanje poguma, 
odločnosti in moči. Masiraj ga tako, da palca premikaš gor in dol, dokler bolečina ne 
popusti. 
 



 

 

 
Mi Vam, Vi nam  

 
Mnenja naših strank so zelo dobrodošla in nam veliko pomenijo.  

Vaša mnenja, pa naj bodo slaba ali dobra,  
želimo arhivirati v zbirko za podrobnejšo analizo našega dela.  

In prav te informacije so ključne za naše nadaljnje delo in rast,  
ter izboljšanje naših video vsebin. 

Pozivamo Vas, da si vzamete minutko  
in podate svoje mnenje o vajah:  

http://video.mojaxis.si/zdrava-pljuca/ 
(klik za ogled) 

  

http://video.mojaxis.si/zdrava-pljuca/


 

 

 

O AVTORJU 
MATEJA TUTA 

Že kot otrok sem zelo težko prenašala sedenje. Vedno sem 
poslušala, da nimam »lederzica«.  Potrebovala sem veliko 
gibanja in hvaležna sem, da sem imela take starše in okolje, ki 
so mi to tudi omogočali.  

Ukvarjala sem se z različnimi športi, kasneje tudi vpisala  in 
končala Fakulteto za šport v Ljubljani. Izkušnje in poškodbe v 
športu so me pripeljale do športa za zdravje, ki je postal moja 
poklicna pot in moje poslanstvo. Po poklicu sem profesorica 
športne vzgoje. Sedem let sem poučevala športno vzgojo na 
osnovni šoli, vzporedno pa preko svojega športnega društva 
vodila še plesne skupine za otroke in skupinske vadbe za 
odrasle. Ko sem postala mama dvema deklicama, sem vse 
skupaj težko usklajevala, zato sem se odločila za samostojno 
pot.  

Svoj poklic sem nadgradila v Axis terapijo. S tremi glavnimi 
pristopi (masaža, hrana in vadba) pomagam ljudem vseh 
starostnih generacij pri ustvarjanju in ohranjanju zdravega 
načina življenja. Tako pri otrocih, kot pri odraslih ugotavljam, da 
neuravnotežena prehrana, sedenje in pomanjkanje naravnega 
načina gibanja, strahovi in negativne misli, najbolj ogrožajo 
zdravje človeka. Zato je moje glavno vodilo pri opravljanju 
svojega dela, svetovati in učiti  ter prenašati svoja znanja in 
izkušnje na ljudi, s katerimi delam. 

 
 
 
 

VEDNO V POMOČ 
 
Za AXIS terapijo pokličite 041 962247.  
 
eNOVIČKE – tedenski časopis s koristnimi informacijami o zdravju,… 
                      Naročite na mojaxis.si, v rubriki PETEK JE ČAS ZA ENOVIČKE.  

http://mojaxis.si/

