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Labs izskats sākas ar 
pareizu stāju – 
vistiešākajā mērā! Līka 
mugura un salīkuši 
pleci ne tikai izskatās 
neglīti, bet arī ietekmē 
to, kādas barības 
vielas ar asinīm pa 
kaklu – tiltiņu, kas 
savieno ķermeni ar 
galvu, – tiek 
piegādātas sejai un kā 
tiek aizvadīts prom 
liekais (limfa). Ja 
iebremzē kakls, sāk 
bremzēt arī seja un 
rodas krunkas, 
maisiņi un loki zem 
acīm. Kā iekustināt 
skaistuma procesus 
sejā – par to šajā stāstā.
TEKSTS SANDA KRASTA 
KONSULTĒJA SEJAS FITNESA SPECIĀLISTE 
IEVA PAŠKEVIČA

Izvingrināt
Skaistuma algoritms jeb Kādā secībā jāmasē sevi
Muguras plecu zona → pakausis → krūšu daļa → kakls visapkārt  → skalps → košļāšanas muskuļu grupa 
→ sejas centrālā daļa → acis

seju
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MMūsu seja ir kā slāņains 
pīrāgs – zem redzamās 
dermas atrodas zemādas 
tauku slānis, fascijas, 
muskuļi, kauli, dažādi 
šķidrumi. Un tieši 
nobīdīšanās zemādas 
slāņos ir vainojama pie 
tā, ka ādas virskārta sāk 
pieklibot. Mūsu āda ir 
kā kostīma audums, bet 
zemādas slāņi – kā odere. 
Kas notiek, ja odere pēc 
ķīmiskās tīrīšanas saraujas? 
Tā sakroko arī virsaudumu. 
Krunciņas veidojas nevis 
tāpēc, ka muskuļi atslābst 
un atkarājas (un tāpēc veikli 
būtu jāķeras pie kačāšanas), 
bet tāpēc, ka, gadiem ejot, 
mūsu ādas pīrāgs kļūst 
arvien plānāks, it kā sažūst, 
tāpēc nepilnības procesos, 
kas norisinās pīrāgā 
(asinsritē, limfas attecē, 
muskuļu nospriegojumos), 
kļūst arī acīm redzamas.

Kas ir 
krunkas
Stāvēt pie spoguļa ar platu 
smaidu vai dusmās savilktu 
pieri un vaimanāt: “Ārprāts, 
cik man krunkaina seja, 
steidzami kaut kas jādara!” 
nav pareizi – mīmikas 
krunkas ir anatomiska 
ādas īpatnība. Savelkot 
muskuļus, mūsu seja 
nevar palikt gluda. Par 
problemātiskajām krunkām 
var uzskatīt tās līnijas, kas 
paliek sejā arī miera stāvoklī. 
Tas nozīmē – vietās, kur āda 
ir sakrunkojusies, ilgstoši 
bijuši savilkti muskuļi (odere) 
un virskārtā (audumā) 
iemetusies kroka, kas nu jau 
vairs neiztaisnojas. Muskulis 
savelkoties maina garumu, 
kļūst cietāks un saraujas 
īsāks, un otru stiprinājuma 
galu (ādā) pavelk līdzi. 
Tieši tāpēc krunkas tik 
lieliski risina botoksa 
injekcijas, kas vienkārši 
atslābina muskuļus. Jo 
vēlreiz uzsvērsim – krunkas 
nerodas no dusmošanās, 
raudāšanas, bučošanās, 

pīpēšanas vai no tā, ka 
dzērieni tiek sūkti ar 
salmiņu. Krunku cēlonis 
ir tas, ka kāds konkrēts 
muskulis netiek atlaists 
ilgtermiņā, un visbiežāk 
tas tomēr saistīts ar 
psiholoģiskām problēmām 
(mēs katra pati varam pie 
spoguļa papētīt, kādi sejas 
muskuļi aktivizējas, kad 
esam dusmīgas, aizvainotas, 
lepnas, bēdīgas).

Saspringums 
nospiež 
asinsriti
Krunkas būtu viena 
bēda. Diemžēl regulārs 
muskuļu saspringums 
ne tikai parūpējas par 
auduma jeb ādas virskārtas 
sakrokošanos (un krunkas 
pastāvīgu iegulšanos), 
bet arī sāk traucēt 
asinsritei (kas rūpējas 
par šūnu pabarošanu). 
Sasprindzinoties un kļūstot 
cietākam, muskulis sāk 
nospiest asinsvadus un 
kapilārus, attiecīgi bremzējot 
organisma dabiskos 
procesus – asiņu piegādi, 
limfas un venozo atteci. Bet 
limfātiskā sistēma atbild par 
asinsriti, vielmaiņu, imunitāti, 
un savā ziņā tā ir mūsu 
organisma kanalizācijas 
sistēma. Kas notiek, kad 
kanalizācija aizsērē? 
Organismā palēninās 
vielmaiņa, toksiskās 
sārņvielas vairs netiek 
pienācīgi skalotas prom, 
tāpēc tās sāk uzkrāties 
zemādas brīvajās vietiņās – 
tukšajās kabatās, kur āda 
pamazām izstiepjas un 
izveidojas maisiņi zem acīm, 
piebriest deguns un noslīd 
sejas ovāls. Patiesību sakot, 
lielākā daļa sejas nepilnību 
(tostarp dubultzods, 
izteiktas deguna un mutes 
rievas, poraina sejas āda) ir 
nevis tauku uzkrāšanās, bet 
tieši tūska audos. 
Limfodrenāžas masāžas 
risinās problēmas tikai uz 
īsu brīdi – atliks izdzert 

Mīts:  
ādu nedrīkst  

aiztikt

Protams, nav 
nepieciešams 

seju burzīt, bet tās 
rīvēšana, izmasēšana, 

pieskaršanās, tieši 
pretēji, aktivizē 

asinsriti, šķidrumu 
apmaiņu un, protams, 

atslābina muskuļus. 

Kāpēc  
jādzer  
ūdens? 

Fakts

Paskaties 
spogulī un 

novērtē

Lai asinis būtu 
pietiekami šķidras 
(nevis želejveida) un 
labāk pārvietotos pa 
mikroskopiskajiem 

kapilāriem, pabarojot 
visas nepieciešamās 

vietas, tostarp 
problēmzonas. 

Mūsu platuma 
grādos pat veselām 
sievietēm ir tendence 

būt tūskainām – vienai 
vairāk, citai mazāk.

Ja pamani tūsku 
(ko reizēm mēs 

nemaz neuzskatām 
par tūsku, bet, 
kā jau minēts 

iepriekš, lielākā daļa 
sejas negludumu 

ir tūska), laiks 
ķerties pie darba, 
vismaz regulāras 
kakla stiepšanas 
vingrojumiem.
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ūdeni un tūska atkal 
būs klāt. Limfas atteci 
un spēcīgu asinsriti var 
atjaunot ilgtermiņā, tikai un 
vienīgi atslābinot savilktos 
muskuļus, īpaši kakla, plecu 
un muguras zonā. 

Nebūs kakla, 
nebūs sejas
Lai spētu atslābināt 
seju, jāsāk ar pamatu – 
saspringuma noņemšanu 
ķermenī. Jo ir muļķīgi domāt, 
ka seja beidzas ar kaklu. Par 
seju, minimums, jāuzskata 
zona līdz diafragmai, bet 
vislabāk, protams, skatīt 
visu ķermeni kopumā. 
Organismā viss ir savstarpēji 
saistīts – nospazmējas 
diafragma un pa muskuļu 
ķēdēm uz leju tiek novilkta 
seja. Tieši tāpēc ir tik svarīgi 
sportot un stiepties – 
fiziska izkustēšanās aktivizē 
vielmaiņas procesus, 
savukārt staipīšanās 
atslābina muskuļus. 
Vai meitenes, kas gadu 
gadiem nodarbojas ar 
jogu, iztiek bez krunkām? 
Arī tā nevaram teikt, jo 
visbiežāk sportotājas 
aizmirst par kaklu. Bet tieši 
kakls ir mūsu svētnīca – 
ja kakls būs anatomiski 
pareizā pozīcijā, mums būs 
skaista seja, veselīgi mati, 
laba redze. Iztēlojamies, 
galvu un ķermeni savieno 
mazais tiltiņš – kakls, tāpēc 
atliek vien tajā kaut kam 
nospiesties, lai tiktu kavēta 
barības vielu piegāde galvai 
un sekmīga pārpalikumu 
aizvadīšana.
Nospazmēta trapeces 
daļa, pirmkārt, vizuāli no 
aizmugures saīsina kaklu. 
Bet tā vēl būtu maza bēda, 
daudz nopietnāka raize 
ir kumbrītis, kas veidojas 
muguras augšdaļā. Visdrīzāk 
tieši tāpēc tiek traucēta 
limfas attece no galvas – 
trapece ir nospazmējusi un 
it kā pagrūž galvu uz priekšu. 
Tas nozīmē, ka asiņu pietece 
un aiztece vairs nenotiek pa 

vertikāli taisnu līniju (kakla 
sānos) un attiecīgi pamatīgi 
tiek kavēta. Efektīvai 
šķidrumu cirkulācijai galvai 
visu laiku jābūt novietotai 
pareizā pozīcijā, kas 
savilkuma (kumbrīša) dēļ 
nav iespējams. Liekais 
šķidrums vēlas aiztecēt 
prom, bet nevar un sāk 
uzkrāties. Pierādījums tam 
ir dubultzodiņš pat slaidām 
metenēm. Palūdz, lai kāds 
nobildē tevi apakšveļā 
no profila un izpēti, kādā 
pozīcijā galva novietojas 
attiecībā pret ķermeni un 
kāda ir ikdienas ierastā 
kakla poza. 
Tāpat jāstaipa un jāatbrīvo 
krūšu muskuļi, kas pie 
savilkuma saīsinās, attiecīgi 
velkot uz priekšu plecus 
un tāpat atbalstot kumbrīti 
uz muguras. Jau atkal tiek 
kavēta šķidruma attece no 
galvas. Ideālā variantā kakls 
ir tikpat garš priekšpusē kā 
aizmugurē, turklāt novietots 
taisnā vertikālā līnijā. Ja 
kādi muskuļi ir pastāvīgi 
savilkti, kakla priekšējā daļa 
saīsinās, un īpaši tiem, kam 
ir liekais svars, priekšdaļā 
veidojas izteikts kažoks 
jeb krunkas uz kakla. 
Visdrīzāk tiks saburzīta 
arī dekoltē āda. Tāpēc, lai 
mēs nekavētu organisma 
dabiskos procesus (un 
attiecīgi izskatītos labi), 
mums ir jāstiepj kakls un 
krūšu muskuļi, jāmasē 
muguras augšdaļa un jātur 
mugura taisna. 

Acu zonas 
problēmas
Augšējā plakstiņa 
noslīdējums rodas savilktas 
pieres, uzacu, deniņu un 
acs gredzenmuskuļa dēļ. 
Muskuļi savelkas, uzacis 
nolaižas, veidojot lieku 
ādu virs acs, kur laika gaitā 
uzkrājas tūska un attiecīgi 
plakstiņš izstiepjas. Tieši 
tāpēc sievietes, kas veic 
botulīna injekcijas pierē, 
nereti atzīst, ka sakārtojas 

Seju  
var  

modelēt

Stāja ir 
svarīgākais 

sievietes 
izskatā

Ar gadiem 
zemādas tauku 
slānis vairs nav 
viendabīgs un 
seja tādēļ sāk 

iegulties krokās. 
Zemādas tauku 

slānītis ir plastisks 
un padodas 

modelēšanai, tāpēc, 
veicot modelējošos 

pašmasāžas 
paņēmienus 

sejai, var iegūt 
jaunavīgākas sejas 

ovāla aprises. 

Var veikt 
visdārgākās 

procedūras, bet 
visi zinās, cik mums 
ir gadu, ja kakla un 
stājas pozīcija būs 

sašļukusi uz priekšu. 
Pat krunkainas, bet 
ar staltu stāju, mēs 
izskatīsimies cienīgi 

un mūs uztvers 
pavisam citādi.

arī acu daļa. Lai iztiktu bez 
injekcijām, šajā gadījumā 
jāveic skalpa, pieres un 
deniņu zonas masāža. Īpaši 
izceļama ir skalpa masāža – 
ādai zem galvas matainās 
daļas jābūt kustīgai, jo 
sejas augšējās daļas izskats 
līdz pat degunam atkarīgs 
no skalpa atslābuma vai 
saspringuma. Tāpēc matu 
daļa jāmasē nevis tā, kā 
mazgājot galvu, bet dziļi un 
kārtīgi pa kaulu.
Ilglaicīga tūska acu (un 
jebkurā citā) zonā veicina 
ādas izstaipīšanos, veidojot 
maisiņus un izraisot sīku 
krunciņu tīklojumu visapkārt 
acij. Šķidruma uzkrāšanās 
traucē limfas atteci, tāpēc 
nenotiek pilnvērtīga ādas 
apasiņošana, barošana 
un attiecīgi pamatīgi 
pasliktinās ādas stāvoklis. 
Lai tā nenotiktu un nebūtu 
jāķeras pie skalpeļa, ir 
ne tikai jāvingrina pati 
acu zona, bet arī jāstiepj 
ķermenis. Acu zonas 
vingrināšana ietver 
plakstiņu mirkšķināšanu, 
acu kustības uz augšu, 
leju, pa labi un kreisi. 
Efektīvs līdzeklis pret 
tūsku ir arī sejas masāža, 
tostarp ar vakuuma 
kosmētiskajām bankām. 
Tāpat pirms gulētiešanas 
nav vēlams lietot uzturā 
daudz šķidruma, vērts arī 
pavērot individuālo reakciju 
uz dažādiem pārtikas 
produktiem.
Ja acis izskatās iekritušas, 
veidojas izteiktas apakšējā 
plakstiņa robežas. Te 
vainīgs pārāk savilkts 
košļāšanas muskulis (sākas 
pie vaigu kaula un beidzas 
pie žokļa kaula ārējā stūra). 
Šī problēma raksturīga tiem, 
kas ikdienā sasprindzina 
žokli, staigā un guļ ar 
cieši saspiestiem zobiem. 
Ikdienā šo muskuli var 
kontrolēt, atbrīvojot žokli 
un turot zobus nedaudz 
pavērtus. Tāpat to var 
risināt ar vingrojumiem un 
masāžām.
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7. VINGROJUMS 
SEJAS OVĀLA, 
ZODA, LŪPU 
KAKTIŅU 
PACELŠANAI
1. Kakls taisns, zods mazliet 
pavērsts uz augšu. Mutes 
lejasdaļu iesūc mutē, ar 
apakšlūpu it kā cenšoties 
aizsniegt kaklu; mute paliek 
pavērtā stāvoklī (apmēram 
puscentimetru lielā spraugā); 
sasprindzina lūpu kaktiņus. 
Apakšžokli stumj tik tālu uz 
priekšu, cik vien iespējams. 
2. Notur 30 sekundes (pirmās 
divas nedēļas būs visai 
nepatīkami un sāpīgi). Pēc 
atlaišanas jābūt sajūtai, kādu 
piedzīvojam pēc zobārsta 
apmeklējuma, kad sāk iziet 
anestēzija. Ja šādas sajūtas 
nav, tas nozīmē, ka vingrojums 
izpildīts nepareizi.

1. VINGROJUMS 
TRAPECES 
MUSKUĻU 
AUGŠĒJĀS DAĻAS 
ATSLĀBINĀŠANAI
▸ Veido garāku kaklu no 
muguras puses
▸ Nolaiž uzrautus plecus
▸ Uzlabo asinsriti galvā
▸ Mazina kumbrīti
1. Galvu pagriež 45 grādu 
leņķī un noliec. Uzliek roku ar 
smagumu uz galvas.
2. Lai stiepšanās būtu efektī vāka, 
otras rokas plauksta nosprie gota 
stiepjas uz grīdas pusi. 
3. Notur 30 sekundes; atkārto uz 
otru pusi.

5. VINGROJUMS  
PIE DURVJU 
STENDERES  
STĀJAS 
FORMĒŠANAI  
UN KRŪŠU  
ZONAS 
MUSKUĻU 
ATBRĪVOŠANAI
▸ Uzlabo limfas atteci
▸ Uzlabo asinsriti
▸ Veicina staltāku stāju
▸ Palīdz pleciem gulties 
atpakaļ
1. Nostājas pie stenderes, 
paceļ roku, saliec 
90 grādu leņķī un ar 
tās pašas puses kāju 
pakāpjas uz priekšu, it kā 
ieguļoties stenderē (tik 
tālu, cik ķermenis dabiski 
ļauj). Notur 30 sekundes. 
2. Paceļ roku platākā 
leņķī un atkal notur 
30 sekundes.
3. Maina pusi; atkārto.

4. VINGROJUMS 
KAKLA SĀNU 
KOREKCIJAI
▸ Atbrīvo galveno asinsrites 
un limfas ceļu
▸ Aktivizē liekā šķidruma 
atteci no galvas, sejas
▸ Veicina pareizu galvas 
pozīciju
1. Mugura taisna, noliec 
galvu, uzliek uz pakauša 
rokas un zodu iestumj 
kaklā, it kā vēlētos uztaisīt 
dubultzodu. Tajā brīdī 
jāsajūt, ka nospriegojas 
muskuļi kakla pakauša zonā. 
Notur 30 sekundes.

3. VINGROJUMS 
KAKLA SĀNU 
KOREKCIJAI 
(GROZĪTĀJ
MUSKULIM) 
▸ Atbrīvo galveno asinsrites 
un limfas ceļu
▸ Aktivizē atteci no galvas, 
sejas
▸ Veicina pareizu galvas 
pozīciju
1. Galvu pagriež uz sāniem 
45 grādu leņķī, kaklu atliec 
atpakaļ taisnu, pretējās 
puses plaukstu novieto vietā, 
kur muskulis piestiprinās 
pie atslēgas kaula, nofiksē, 
pavelk uz leju un jāsajūt, kā 
tas nospriegojas pretējā pusē 
pie auss (sajūta tāda, ka auss 
noplīsīs). Notur 30 sekundes.
2. Maina pusi; atkārto.

6. VINGROJUMS 
KAKLA 
PRIEKŠĒJĀS 
ZONAS 
KOREKCIJAI 
▸ Uzlabo kakla ādas kvalitāti
▸ Mazina dubultzodu
▸ Atbrīvo zemžokļa 
limfmezglus
▸ Uzlabo sejas ovālu
1. Rokas noliek kakla lejasdaļā 
pie atslēgas kaula. Galvu 
ceļ augšup un ar rokām it kā 
nostiepj kaklu. Kļūda būs, ja 
galvu metīsim atpakaļ. 
2. Izbāž garu mēli, kas stiepjas 
uz degungalu.
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2. VINGROJUMS 
KUMBRĪŠA  
IZAUGUMA 

SAMAZINĀŠANAI
1. Masēšanu sāk no mugurkaula 
septītā skriemeļa (izbīdījuma) 
un nevis ar gariem pirkstiem, 
bet dziļi un pietiekami stipri it 
kā mīcot mīklu, – sagrābj rokās 
muskuļus un velk uz augšu.
2. Masē virzienā no centra uz 
sāniem. 
3. Sākumā var būt sāpīgi.
4. Šo vingrojumu nevar 
pārdozēt, to var veikt, gan sēžot 
sastrēgumā, gan strādājot pie 
datora. 

Stiepjot nedrīkst lietot 
papildu spēku – jāstiepj 
tik tālu, cik ļauj audi. Pēc 
16. sekundes, kad sāksies 

stiepšanās process, 
iespējams, varēsim 
pastiept vēl tālāk. 

Vingrojumi katrai dienai
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