ak tohle znají všichni, kteří sedí denně u počítače. A je jedno, jestli

hlavu. Nohy jsou pevn na zemi, nep(ek?ťžéné. Nedosáhneme-li na zem,
použijeme pod nohy nějakou podnožku. Záda jsou rovná, bederní páteř
podepřená. Potud teorie. Praxe je ale často bohužel jiná. Zabereme-li se do
práce nebo se dostaneme do zápalu hry, na poučky zapominánie. Pak ná
sl uje to, o čem jsme mluvili v úvodu - ztuhlost, která může vést až k bo
Jestem hlavy.

teli. Nepříjemná bolest krku, ztuhlost, pocit jakoby se nám sval
rkb
a šíje zkrátily minimálně o jednu velikost. A není divu. Vždyť hlava
spělého llověka váží 3 S kilogramů. Představme si tedy to úsilí, kl
ré muséjí krk a ramena vynaložit, aby naši hlavu pln
rosti �

Denně s námi u počítače sedí náš osobní masér. Ano, jsme to my sami. Sta
čí jednoduchá desetiminutová masážní sestava, kterou můžeme provést
na kancelářské židli a uleví se nám( Zmobilizujeme klouby, uvolníme svaly
a zvýšíme příliv krve do hlavy,, krku i ramen. Jak na to?

Ztuhlá l'í

QQ
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Tběhem pfacovní doby, nebo večer při hrách či rozhovorech s přá
-

�

�

d�

če
li správně se
Všichni v podstatě víme, jak bychom u p
. Stůl
a židle by měly být v náležité výšce, ab_y, Zápěstí byla ve stejné rovině, nebo
než lokty. Před monitorem sedíme rovně, ,bychom nemuseli otáčet

J#ž

·'

1.
Posadíme se na židli. Za
čneme uvolňovat napětí
ramen. Předpažíme, dla
němi vzhůru. Lokty drží
me rovně a přitom otá
číme pažemi tam a zpět.
Cítíme, jak pohyb vychází
z ramenních kloubů.

2.
S rukama volně podél boků při- ,
táhneme ramena k uším a držíme,
než napočítáme do pěti. Pak je
spustíme co nejníže. Zkusíme při
spouštění ramen důra�o� '\1�las1itě
�"l>)j.. "i fifl ,.
vydechnout.

3.
Levou paži zvedneme křížer:n přes
hrudník. Pravou rukou ji uchopíme
těsně nad loktem, takže se loket
opírá o. pravé zápěstí. Pravou paží
a dlaní jemně tlačíme levou paži
křížem v uvolňujícím protažení
levého ramene. Vytrváme, než na
počítáme do pěti. Stejným způso
bem protáhneme i pravé rameno.

4.
Položíme si ruce na ramena.
Hněteme trapézy mezi prsty
a spodní částí dlaní. Pokra
čujeme, jak dlouho budeme
chtít.

s.
S rukama doposud na stejném
místě začneme tlačit dvěma prs
ty podél svalů nahoře na rame
nou. Prostředníky položíme na
ukazováky, abychom tlak zesílili.
Stiskneme, napočítáme do tří,
pak uvolníme. Postupujeme prs
ty po celé oblasti. Zopakujeme
druhé straně.

6.
Plochou levé dlaně svižně mne
me svaly od krku přes rameno
a pak dolů po pravé paži. Tlak je
důrazný, nezůstáváme na jednom
místě příliš dlouho. Až se dosta
neme k lokti, vrátíme se k rameni
a opakujeme. Pro práci na levé
paži vyměníme ruce.

Pro uvo.lnění svalů šíje položíme prs
ty na měkkou tkáň po obou stranách
krční páteře. Špičkami prstů děláme
drobné jemné krouživé pohyby po
šíji nahoru a dolů. V této choulostivé
oblasti nevyvíjíme příliš silný tlak.
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