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UVOD  

 
"Zamrznjena rama" je boleče in neprijetno stanje ramenskega sklepa. Bolečina v 

rami, ki se pojavi ob tem stanju, vpliva na pacienta tako, da ta postane zelo, kdaj 

tudi preveč zaščitniški in omejujoč do uporabe tega sklepa.  

Takšno stanje pa lahko privede do začaranega kroga. Tako torej zaradi bolečine v 

ramenskem sklepu pride do → omejenega gibanja →  še več bolečine → še bolj 

omejenega gibanja →  in tako naprej.  Ta začarani krog se da preprečiti z 

razumevanjem stanja in namenskim poskusom ohranitve gibanja s posebnimi 

vajami in masažami. 

Če same gibalne vaje niso učinkovite, je treba uporabiti druge oblike zdravljenja, 

katere bodo tudi predstavljene v nadaljevanju tega priročnika. 

  

 

 

 

 

Ta e-Priročnik bo razpravljal o možnostih zdravljenja, ki so 

na voljo za bolnike z zamrznjeno ramo in bo predstavil tudi 

program vaj, namenjenih za ohranjanje gibljivosti in moči 

rame. 
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KAJ SPLOH ZAMRZNJENA RAMA JE? 

 
Slika 1 

 
Slika 2 

 

Zamrznjena rama je izraz za stanje v medicini poznano kot adhezivni kapsulitis. 

Enostavno prevedeno, ta izraz označuje sprijetje vnete kapsule, ki omejuje gibanje 

rame. Torej to stanje nastane zaradi vnetja, brazgotinjenja in zategovanja 

vezivnega tkiva okoli ramenskega sklepa (Slika 1). Močno vezivno tkivo, ki obdaja 

ramenski sklep imenujemo kapsula oz. ovojnica. Ko se vname se zmanjša gibljivost, 

nastane bolečina kar omejuje pacienta pri vsakdanjem delu. 

Adhezije so strukturne spremembe. Gre za fibrozne, vlaknaste pasove brazgotin 

(Slika 2), ki združujejo in zategujejo površine dveh anatomskih površin. Skozi čas se 

adhezije razširijo v širino, s tem pa zmeraj bolj trdijo sklep in onemogočajo 

normalno gibanje. Ramenski sklep je od ostalih telesnih sklepov najbolj podvržen 

za razvoj adhezije.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaradi svoje elastične ovojnice ima 

normalen ramenski sklep najbolj 

širok razpon gibanja od vseh 

sklepov v telesu. 

V stanju zamrznjene rame pojav 

adhezij na površini sklepne ovojnice 

(največkrat spodnji del) zmanjšuje 

gibanje rame.  
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3 FAZE NAPREDOVANJA ZAMRZNEJNE RAME 

1. 

FAZA BOLEČINE 

(faza zamrzovanja) 

v tej fazi postane rama skoraj pri vseh gibih boleča, gibljivost 

ramenskega sklepa je manjša. Bolečina se čuti v rami in nadlahti. Ta 

faza lahko traja od 6 tednov do 9 mesecev. 

2.  

FAZA ZAMRZNJENJA 

v tej fazi je gibljivost ramenskega sklepa zelo omejena, bolečina se 

zmanjša. Pacient težko dvigne roko in jo da težko za hrbet. Ima 

težave pri vsakodnevnih aktivnostih. Ta faza traja od 4 do 12 

mesecev. 

3.  

FAZA ODTALJEVANJA 

v tej fazi se kapsula ramenskega sklepa začne sproščati, in gibljivost 

ramenskega sklepa se postopno izboljšuje (boljša odzivnost rame). 

Ta faza lahko traja od 6 do 24 mesecev. 

 

 

ČASOVNICA ZAMRZNJENE RAME 

 

Stanje zamrznjene rame skoraj vedno postopno napreduje po 3 fazah, ne glede na 

postopke zdravljenja. Kljub skoraj neizogibnemu napredovanju te bolezni se zdi, da 

z ohranjanjem gibljivosti in mobilnosti (masaža, vadba) zmanjšamo napredovanje 

te bolezni, predvsem pa s tem vplivamo na preprečevanje trajne izgube gibanja 

oškodovane rame. 
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VZROKI ZA NASTANEK 

 

Včasih natančnega vzroka za nastanek zamrznjene rame ne poznamo. Po 
statistikah  pacientov lahko prepoznamo skupine, ki so bolj podvržene tej bolezni. 
Bolezen zamrznjene rame se pojavlja pri ljudeh starosti od 40 do 60 let, največ 
bolnikov je starih blizu 50 let in za tem bolezenskim stanjem večkrat obolevajo 
ženske. Največ je zabeleženih poškodb nedominantne rame. Ta bolezen se zelo 
pogosto razvije tudi pri bolnikih s sladkorno boleznijo (10-20%), bolnikih ki so 
utrpeli možgansko kap, bolnikih z boleznijo ščitnice (hyperparathyroidism) in 
bolnikih s Parkinsonovo boleznijo.  

Pojav zamrznjene rame pa se lahko pojavi tudi po poškodbi ramenskega sklepa in 
mehkih tkiv, po operacijah, po injiciranju zdravil v ramenski sklep (zaradi 
nesterilnosti igle), po imobilizacijah (kadar je rama dolgo časa v nekem položaju) 
in zaradi drugih zunanjih vplivov (veter, mraz, vlaga, sevanje). 

 

Glede na zgoraj našteto ločimo 2 tipa: 

1. PRIMARNA ZAMRZNJENA RAMA; tu vzrok nastanka ni znan. 

2. SEKUNDARNA ZAMRZNJENA RAMA; vzrok kot posledica poškodbe, 
operacije, bolezni, drugih zunanjih dejavnikov. 

 

Kitajska tradicionalna medicina obravnava tri glavne vzroke za bolečine in 
napetost v ramenskem sklepu: 

- NAPAD ZUNANJIH PATOGENIH ELEMENTOV (VETER, MRAZ IN VLAGA) 

Vzroki za vnetje ramenskega sklepa so lahko tudi veter, mraz in vlaga. To so trije 
izmed šestih boleznotvornih zunanjih vplivov, ki lahko, če vstopijo v notranjost 
telesa, postanejo boleznotvorni dejavniki. Vnet ramenski sklep je otrdel, gibanje je 
težko, naporno, kot da bi del rame zmrznil, zato se tovrstno vnetje lahko imenuje 
tudi »zmrznjena rama«. 

Klimatske naprave, ventilator, prepih, odkrita ramena med spanjem lahko 
pripeljejo do tega, da v telo udre veter, ki povzroči stagnacijo energetskih kanalov 
okoli ramen, kar povzroči bolečine. Po navadi ta bolečina pride in gre odvisno od 
zunanjih razmer. Po navadi se stanje poslabša v mrzlem, vetrovnem in vlažnem 
vremenu. 
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ZDRAVLJENJE  

 

Da bi ostali celi in zdravi, moramo uravnotežiti telo, um in duh. To pomeni, da 

urimo svoje telo z različnim gibanjem, da prevzamemo pozitivno miselno 

naravnanost, tako glede sebe kot tudi glede življenja in poskrbimo za močno 

duhovno vez. Ko je to troje uravnovešeno, uživamo v življenju. Noben zdravnik, 

noben zdravilec ali terapevt nam tega ne more dati, če se ne odločimo, da bomo 

sami sodelovali v procesu zdravljenja. 

 

TEMELJ ZDRAVLJENJA zamrznjene rame je gibljivost oz. so to raztezne vaje. 

Nepremičnost rame poslabša stanje in to je tudi razlog, zakaj pri tej vrsti bolezni 

ramenski sklep redko imobilizirajo kot del načrta zdravljenj.  

Pri prebiranju domače in tuje strokovne literature sem zasledil, da so kot 

najpogostejši načini zdravljenja zamrznjene rame navedene vaje za mobilnost in 

gibljivost, ter uporaba nesteroidnih protivnetnih zdravil (NSAID), kot sta ibuprofen 

ali aspirin. Manipulacije rame v obliki različnih terapevtskih masaž so prav tako 

navedene. V začetni fazi je priporočljiva tudi uporaba TENS aparata (transkutani 

električni živčni simulator), ki pošilja majhne električne impulze v tkiva in s tem 

pomaga omiliti bolečino. V zahtevnih primerih se uporabijo kortikosteroidne 

injekcije (blokade) v ramo, kar pa v nobenem primeru ni naše priporočilo. V zelo 

redkih primerih pa za izboljšanje mobilnosti rame lahko uporabijo tudi manipulacije 

v anesteziji ali kirurški poseg.  

Desno je prikazana piramidna 

shema, najpogostejših oblik 

zdravljenja glede na rizični 

faktor (literatura). Na dnu 

piramide je najvarnejša oblika, 

na vrhu pa tretmaji z visoko 

stopnjo zapletov.   
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 AXIS TERAPEVTSKA MASAŽA (ATM) 
 

 

 

 

 

 

Pri vseh vrstah bolezenskih stanj je najprej potrebno ugotoviti vzrok za nastanek 

težav.  

Z vsakim našim pacientom se najprej pogovorimo in zahtevamo, da nam čim bolj 

natančno opiše bolečine (kakšne so in kdaj se pojavljajo).  Natančno si ogledamo 

celotno telo in ocenimo stanje oz. fazo poškodbe. Tudi to nam že daje okviren 

vpogled v morebitne vzroke za težave. Pri iskanju vzrokov si pomagamo tudi z 

»testnimi vajami« oziroma manualnim testiranjem mišic. Te pokažejo na 

morebitna mišična neravnovesja in zmanjšano gibljivost ter moč v sklepu. Z 

palpacijo oz. tipanjem se ugotavlja zateglost mišičnih struktur, kalcinacije in stanje 

vratnih in prsnih vretenc. Zelo pomembno je ugotoviti, na katerem delu pritiska 

vretenec na živec. To je pomembno zaradi nadaljnjega predpisovanja vaj in sanacije 

poškodbe.  Nato se lotimo terapevtske masaže telesa, kjer s prsti otipamo in tudi 

odpravimo vse nepravilnosti na mehkih tkivih. 

ATM obravnava telo celostno. Pri prvem obisku zagotovo obdelamo celo telo, saj 

se zavedamo, da se ob dolgotrajnih mišičnih neravnovesjih na enem delu telesa, le-

te že prenašajo na druge dele telesa. Vsako telo je sposobno samozdravljenja in 

poskuša samo iskati ustrezne rešitve, kompenzacije in ravnovesje. Naprimer: 

pogosto je zaradi prizadetega sklepa na levi strani prizadet še spodnji del hrbtenice 

na desni strani ali vnetje živcev, ki potekajo ramenski obroč na levi strani ter 

močno zakrčena sprednja leva prsna mišica, ki blokira sklep. Tako imamo že celo 

paleto težav, ki blokirajo celoten lokomotorni sistem. Preden zares zaboli, je telo 

že dolgo v neravnovesju. 

ATM se zato osredotoča na odpravljanje vzrokov širše okolice prizadetega mesta 

in s tem omogoča odlično prekrvavitev, odpravo napetosti, krčev in zastojev ter 

omogoča telesu, da se sprosti, s tem pa bolečine enostavno izginejo. Odvisno od 

posameznikovega stanja, življenjskega sloga in dela, se oceni trajanje zdravljenja.  

Vsako telo je drugačno, zato zahteva tudi specifičen pristop in trajanje 

zdravljenja.  
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TERAPEVTSKE VAJE (TV) 

Seveda samo z manualno terapijo težav ne moremo v celoti odpraviti. Zato jo 

podpremo z vajami, ki so prilagojene vsakemu posamezniku posebej. Z vajami se 

krepi oziroma razteguje mišične skupine, ki povzročajo neravnovesja v telesu. Šele 

tako lahko pričakujemo dobre rezultate in uspešno zdravljenje.  

Gibanje ramenskega sklepa predstavlja PRIMARNO ZDRAVLJENJE zamrznjene 

rame. Pomembno je, da ramo poskušate v fazi zdravljenja čim bolj uporabljati pri 

vsakdanjem delu, vendar nikoli ne silite z njo v bolečino. Pri tem se morate 

zavedati, da je bolečina vaš "pes čuvaj", ki vas opozarja na to kaj lahko in kaj ne. V 

kolikor rame ne boste koristili pri vsakodnevnih opravilih se bo stanje samo 

poslabševalo.  

Programi vadbe, ki sledijo, so namenjeni povečanju gibanja v vseh ravninah 

ramenskega obroča, s poudarkom na najbolj prizadetih delih ramenskega obroča.  

Najbolj prizadeta gibanja tega bolezenskega stanja so: 

              

1. LATERALNA ROTACIJA: sukanje rame navzven; 

2. FLEKSIJA: dvig rame navzgor v predročenju; 

3. MEDIALNA ROTACIJA: sukanje rame navznoter.  

To stanje je znano tudi kot kapsularni vzorec. Največja je omejitev v gibanju 

lateralne rotacije, sledi fleksija oz. dvig spredaj in nato medialna rotacija rame. 

Namen vaj je v glavnem objeti vsako od teh treh gibanj, ne smemo pa pozabiti tudi 

na ostale smeri gibanja. Fleksija se ponavadi povrne prva, kasneje pa obe rotacijI. 

Ne pozabite, da celjenje zamrznjene rame traja nekaj časa, v nekaterih primerih 

daljši čas. Vaje je treba izvajati ne samo vsak dan, temveč tudi večkrat dnevno. 

Glavni cilj vaj je obnoviti gibanje ramenskega obroča, ki ste ga izgubili z adhezivnim 

kapsulitisom.  
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OGREVANJE 
 

Ogrevanje predstavlja temeljni element, aktivnost pred glavnim delom vsake 

vadbene enote. Je sestavni del vsake vadbe, ne glede na to ali jo izvaja 

profesionalni športnik ali rekreativec, ali pa gre za sanacijo poškodbe oz. 

bolezenskega stanja. Z njim pripravimo telo na napore, ki se pojavljajo med samo 

vadbo, saj z lastno aktivnostjo: 

 povečamo presnovo v tistih mišicah, ki bodo v glavnem delu premagovale 

najpomembnejši del obremenitve, temperaturo in presnovo celotnega 

organizma, 

 povečamo prekrvavljenost, 

 povečamo elastičnost mehkega tkiva, 

 povečamo gibljivost in prožnost mišic, 

 zmanjšamo možnost nastanka (novih) poškodb,  

 dvignemo delovni nivo telesa, 

 izboljšamo pripravljenost organizma. 

 

Zato si zapomnite: BOLJE OGREVANJE BREZ VADBE, KOT VADBA BREZ 

OGREVANJA. 

 

Torej NE podcenjujte pomena ogrevanja. Z njim postopno dvignemo vse organske 

sisteme organizma na višjo raven delovanja. S tem zmanjšamo možnost pojavljanja 

poškodb mišic, kit, vezi, sklepnih ovojnic in tkiv. Z ogrevanjem omogočimo boljšo 

preskrbo mišic s kisikom, s tem se povečata tudi količina krvi in temperatura v 

delujočih mišicah. Mišice so posledično bolj prožne in tako manj dovzetne za 

poškodbe. 

 

Pri izvajanju vaj vedno poslušajte svoje telo. Nikoli ne silite z gibi v bolečino 

in ne izvajate vaj, katere so vam pretežke (bo že prišel čas tudi za te)! 

 

V nadaljevanju je predstavljen SKLOP DINAMIČNIH VAJ ZA OGREVANJE 

RAMENSKEGA SKLEPA.  
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UVODNI VADBENI PROGRAM 
 
Spodaj predstavljene vaje so najbolj primerne za 1.FAZO ZAMRZNJENE RAME. Cilj te faze 
je povečati mobilnost in gibljivost in preprečiti mišično atrofijo. Vaje izvajajte počasi in 
kontrolirano, brez agresivnih in sunkovitih gibov in bolečine. Vse te vaje na začetku 
izvajajte z manjšim obsegom gibanja – manjšo amplitudo in postopoma napredujte v gibu.  
 
 

1. VAJE ZA MOBILNOST IN GIBLJIVOST 
 
 
A., B. Zibanja v predklonu  

 

Vaje izvajate stoje v predklonu. Raven hrbet, trebušne 
mišice so stisnjene. Poškodovana roka prosto visi ob 
telesu. Z zdravo roko se oprete na podlago.  
Gibanje (zibanje) vedo prične trup. Roka sledi gibanju 
trupa. Izvajajte najprej malo amplitudo giba, nato 
postopoma povečujete gib. 
 
1. Nežno zibajte roko naprej-nazaj. 

2. Nežno zibajte roko levo-desno. 

 
Vsako vajo izvajate 1-2 minuti. 3-krat na dan. 

 
 
C. Kroženja v predklonu  

 

Vaje izvajate stoje v predklonu. Raven hrbet, trebušne 
mišice so stisnjene. Poškodovana roka prosto visi ob 
telesu. Z zdravo roko se oprete na podlago.  
Gibanje (zibanje) vedo prične trup. Roka sledi gibanju 
trupa. Izvajajte najprej malo amplitudo giba, nato 
postopoma povečujete gib. 
 
1. Kroženje v levo smer.  

1. Kroženje v desno smer.  

3. Počasi (1-2-3) rotirajte roko v smer urinega kazalca 

(supinacija)  in nazaj (pronacija)  

 
Vsako vajo izvajate 1-2 minuti. 3-krat na dan. 

https://player.vimeo.com/video/57256907?autoplay=1&loop=1
https://player.vimeo.com/video/57257131?autoplay=1&loop=1
https://player.vimeo.com/video/57256767?autoplay=1&loop=1
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NADALJEVALNI VADBENI PROGRAM 
 
S tem programom pričnete, ko so bolečine v rami pošle in je glavni problem togost in 
pomanjkanje moči ramenskega obroča (2. in 3.FAZA).  V tej fazi želimo povečati gibljivost in 
mobilnost sklepa in okrepiti mišice in vezi z vajami brez gibov (izometrične kontrakcije). Pri 
vseh vajah moramo upoštevati načelo postopnosti, sistematičnosti, ter izogibanja bolečini.  
 

1. VAJE ZA MOBILNOST IN GIBLJIVOST 
 
A. Dvig - fleksija roke z škripcem  

 

Vajo izvajate sede, z hrbtom obrnjeni k vratom. 

Objemite ročaje, komolci so obrnjeni naprej, pesti so v 

višini brade. Pazite, da se med vajo s trupom ne 

nagibate naprej. 

Zdrava roka počasi vodi gib – potisk ročaja navzdol in 
tako prosto dvigne poškodovano roko (ne silite v 
bolečino!) V najvišjem položaju zadržite 3-5 sekund in 
se vrnite v izhodiščni položaj. 
  
Naredite 10-20 ponovitev. 2-krat na dan. 

 
B. Odmik - abdukcija roke z škripcem  

 

Vajo izvajate sede, z hrbtom obrnjeni k vratom. 

Objemite ročaje, komolci so obrnjeni bočno, pesti so v 

višini brade. Pazite, da se med vajo s trupom ne 

nagibate naprej. 

Zdrava roka počasi vodi gib – potisk ročaja navzdol in 
tako prosto dvigne poškodovano roko (ne silite v 
bolečino!) V najvišjem položaju zadržite 3-5 sekund in 
se vrnite v izhodiščni položaj. 
  
Naredite 10-20 ponovitev. 2-krat na dan. 

 
C. Notranja rotacija z škripcem 

 

Vajo izvajate stoje, z bokom proti vratom, 

poškodovana rama stran od vrat. Objemite ročaje 

(glejte sliko). Pazite, da se med vajo s trupom ne 

nagibate naprej. 

Zdrava roka počasi vodi gib – potisk ročaja navzdol in 
tako prosto dvigne poškodovano roko (nadlaket 
ostane ob telesu, krčenje samo v komolcu ). V 
najvišjem položaju zadržite 3-5 sekund in se vrnite v 
izhodiščni položaj. 
Naredite 10-20 ponovitev. 2-krat na dan. 

https://player.vimeo.com/video/56796998?autoplay=1&loop=1
https://player.vimeo.com/video/56796391?autoplay=1&loop=1
https://player.vimeo.com/video/56797375?autoplay=1&loop=1
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NAPREDNI VADBENI PROGRAM 
 
V nadaljevanju so predstavljene dodatne vaje s katerimi lahko v 2 in 3 obdobju rehabilitacije 
popestrite vašo vadbo. Tu že pričnete z naprednejšimi vajami za moč, to je z vajami izotoničnih 
kontrakcij in proprioceptivnimi vajami.  
 

 
 
1. VAJE ZA MOBILNOST IN GIBLJIVOST 

 
A. Napredni anteriorni (spredaj) razteg rame 

 

Vajo izvajate stoje. Bočno proti steni, roka v odročenju 

in pokrčena (90°), dlan in podlahet postavite na rob 

stene.  

Počasi se z trupom obračate stran od poškodovane 
roke. Zadržite v raztegu 20-30 sekund. 
 
Naredite 2-3 serije. 2-krat na dan. 

 
 
B. Razteg v rotaciji 

 

Vajo pričnete na vseh štirih (dlani pod komolci in 

kolena pod kolki) na blazini.  

Počasi spustite roko na nasprotno stan, in spustite 
ramo navzdol do udobnega raztega. Zadržite 5-10 
sekund.  
  
Naredite 10-20 ponovitev. 2-krat na dan. 

 
 
C. Razteg v školjki 

 

Vajo pričnete na vseh štirih (dlani pod komolci in 

kolena pod kolki) na blazini.  

Počasi spuščajte zadnjico nazaj proti petam, do 
udobnega raztega v ramenskem obroču. Zadržite 5-10 
sekund.  
  
Naredite 10-20 ponovitev. 2-krat na dan. 

https://player.vimeo.com/video/182190105?autoplay=1&loop=1
https://player.vimeo.com/video/57252739?autoplay=1&loop=1
https://player.vimeo.com/video/212302001?autoplay=1&loop=1
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2. VAJE ZA MOČ (IZOTONIČNE KONTRAKCIJE) 
 
Krepilne vaje pričnemo z elastikami (Thera-Band) različnih barv. Vsaka naslednja barva 
označuje večjo obremenitev:  bež-rumena-rdeča-zelena-modra-črna-srebrna-zlata.  
 

 
PRAVILNA IZBIRA:  
Izbira barve elastične cevke / traku in s tem prave težavnostne stopnje, je odvisna od 
posameznikove pripravljenosti.  
Izkušnje v praksi so pokazale, da se beš in rumena elastična cevka / trak uporabljata 
predvsem v rehabilitaciji in pri vadbi starejših oseb.  
Pri preventivni vadbi za ženske sta v začetni stopnji primerna rdeča in zelena elastična 
cevka / trak.  
Moški praviloma uporabljajo zeleno in modro elastično cevko / trak in šele pri dobro 
treniranem stanju preidejo na trening z črno elastično cevko / trakom.  
Srebrna in zlata elastična cevka / trak prideta v poštev za uporabo pri treningu zelo dobro 
treniranih osebah / vrhunskih športnikov. 
 

 
 
 
A. Notranja rotacija z elastiko  

 

Vajo izvajate stoje. Poškodovana roka je ob telesu, 

pokrčena v komolcu (kot 90°), z dlanjo objemite 

elastiko (slika!) 

Potegnite elastiko tako, da komolec ostane ob telesu, 

podlahet in dlan pa se gibata k telesu (popku). Počasi 

spuščate v začetni položaj. 

Tempo gibanja:  2 sekundi poteg - zadržite 3 sekunde, 

4 sekunde spust. 

Naredite 10-15 ponovitev. 3 serije (odmor med serijami 

3 minute), 2-krat na dan. 

https://player.vimeo.com/video/56794645?autoplay=1&loop=1
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4 ODLIČNE AKUPRESURNE TOČKE,  

KI LAJŠAJO BOLEČINE V RAMI 

 

AKUPRESURA 

Akupresura uspešno lajša bolečine in napetost v ramenih. Pogostokrat boste po 
akupresurni terapiji občutili precejšnje olajšanje. Vendar, ker so problemi z rameni po 
navadi akumulacija večmesečne napetosti, stresa in poškodb (včasih celo več letne), je 
normalno, da boste olajšanje občutili šele po nekaj terapijah.  

Tu so opisane lokalne akupresurne točke, kot tudi splošne. Nekaj minutna akupresurna 
stimulacija točke TW 15 – NEBESNO POMLAJEVANJE, bo olajšala napetost v ramenih in 
vratu. GB 21 – RAMENSKI VODNJAK je še ena pomembna točka, kjer se nabira napetost. 
Nahaja se na vrhu mišice ramen. LI 14 – KOST ZUNANJE ROKE (na zgornjem delu roke) in 
GB 20 – VRATA ZAVESTI (na spodnjem delu lobanje) so odlične sprostilne točke, za 
odstranjevanje bolečine in kronične napetosti.   

Vse te akupresurne točke lahko pokažete tudi otroku. 

 

 

 

 AKUPRESURNE TOČKE ZA PREPREČEVANJE BOLEČIN IN NAPETOSTI V RAMI 

 

Ni potrebno, da uporabljate vse te akupresurne točke. Uporabite le eno ali dve, ko imate 

čas in proste roke.  

 

 

NEBESNO POMLAJEVANJE (TW 15 – TROJNI GRELEC) 

Lokacija: Na ramenih, točno na sredini med spodnjim 
delom vratu in zunanjim delom ramena, polovico palca 
pod vrhom ramena. 

Pozitivni učinki: Lajša mišično napetost, trd vrat in 
bolečine v ramenih. 
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JOGA ZA SPROŠČANJE RAMEN 

V naslednji vaji je vaše telo postavljeno tako, da vaša teža pritisne na mišice in 
akupresurne točke na rami, kar sprosti napetost. Ta pozicija je najbolj učinkovita, če 
globoko dihate. Zelo dobra je za lajšanje frustracije in razdražljivosti. 

1. Lezite na hrbet 

2. Pokrčite kolena tako, da podplati počivajo na tleh. 

3. Postavite roki nad glavo, na tla in jih sprostite. 

4. Vdihnite, in potisnite medenico navzgor; držite nekaj sekund. 

5. Izdihnite, ko počasi spustite medenico na tla; ko vdihujete, dvigujte medenico, ko 
izdihujete jo spuščajte. Izvajajte to vajo eno minuto. 

6. Sprostite hrbet, roki pa naj počivata ob telesu, oči imejte zaprte, globoko dihajte še eno 
minuto. 

  

ZA KONEC 
 
Vsak, ki redno vadi, ugotovi, da ima svoje priljubljene 

vaje kot tudi tiste, ki so neprijetne in se nam upirajo. 

Vendar je treba vztrajati tudi v teh. Doživljanje lastnega 

napora je poučno, saj ni povezano samo z odporom.  

 

Se morda izogibamo vseh naporov? In ravno to je izziv 

vadbe. Da se preizkušamo v vedno novih telesnih 

položajih. Da postopoma napredujemo v vedno 

zahtevnejše in raziskujemo kje so naše meje 

zmogljivosti.  

Postajamo vedno močnejši, prožnejši, vedno bolj 

stabilni, osredotočeni in umirjeni. Prestopamo svoje 

meje. In ta občutek nas osvobaja, življenje postane bolj 

preprosto, lahkotno in pozitivno. 

 

 

 

Zato vadite redno in odločno!  
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O AVTORJU 

 

Samo KLEMENC,  

profesor športne vzgoje, osebni trener in AXIS terapevt. 

Športnik po srcu. V otroštvu in mladosti sem treniral različne 

športne panoge, najbolj pa sem se ustalil v košarki. Že v tem 

obdobju sem se spoznaval z različnimi vrstami poškodb, pa naj bodo 

to lastne ali od soigralcev, prijateljev. Po zaključenem šolanju na 

Fakulteti za šport sem par let delal v šolskem sistemu, kot učitelj 

športne vzgoje in spremljevalec gibalno oviranega otroka. Nato pa 

sem se podal na samostojno. Na področju Gorenjske sem imel 

lastno košarkarsko šolo, ob selitvi v Škofjo Loko pa sem se nato 

preusmeril v športno rekreacijo in šport za zdravje.  

Skozi dolgoletno prakso sem spoznaval težave in tegobe številnih 

ljudi, zato sem se kmalu začel zanimati za naravne terapevtske 

pristope. Že na Fakulteti za šport sem se seznanil z osnovami 

športne in terapevtske masaže. Kasneje sem manualno terapijo 

izpopolnil pri g.Ravnikarju z njegovo metodo naravnega zdravljenja. 

V letu 2019 sem opravil tudi izobraževanje – OMT (Osteopathic 

Manipulation Techniques) Training. Redno se izobražujem in 

udeležujem različnih seminarjev in tečajev.   

V letu 2010 sva s partnerico ustanovila AXIS terapijo – mojAxis.si, z 

željo pomagati ljudem vseh starostnih skupin pri ustvarjanju in 

ohranjanju zdravega načina življenja. Skozi proces gibalne terapije 

(AGT) učim pravilno izvajanje vaj, izvajam masažne terapije (AMT), 

svetujem in izobražujem. 

 
 

VEDNO V POMOČ 

 

Za AXIS terapijo pokličite 041 962247 in 041849846.  
 
eNOVIČKE – tedenski časopis s koristnimi informacijami o zdravju,… 
                      Naročite na mojaxis.si, v rubriki ŽELIM SI eNOVIČKE.  
 

http://mojaxis.si/



