
kustībā/vingrojumi

“Estētikas jomā sejas fitness izpelnījies lielu uzmanību. Tikai apvienojot vingro-
jumus un pašmasāžu, iespējams sasniegt patiešām noturīgus estētiskos rezultātus 
pret novecošanu. Cīņā ar vecuma pazīmēm nepieciešama pareiza darbību un 
metožu algoritma izvēle. Jāpārzina ne tikai anatomija, bet arī novecošanas 
anatomija un fizioloģija. Ja ir šādas zināšanas, iespējams precīzi diagnosticēt un 
novērst nevis problēmas sekas, bet patiesos iemeslus.
Vingrojumi, ko piedāvāju 36,6 °C lasītājiem, atslābinās savilktos muskuļus, 
atbrīvos galvenos asinsrites un limfas ceļus, aktivizēs liekā šķidruma atteci no 
galvas un sejas, mazinot tūskainību ne tikai sejas ovālā un dubultzodā, bet arī 
acu zonā un sejā kopumā. 
Lai būtu skaists sejas ovāls un neveidotos dubultzods, svarīga ir stāja, pareiza 
plecu un galvas pozīcija, ko veicina šie vingrojumi. 
Vingrojumi jāveic piecas reizes nedēļā, ievērojot norādīto secību. Katrs vingro-
jums jāizpilda 30 sekundes un jāatkārto trīs reizes. Pirms tam iesaku sevi nofo-
tografēt, atsedzot no sejas matus un atkailinot plecus vismaz līdz septītajam 
kakla skriemelim. Pēc četrām nedēļām varēsiet salīdzināt rezultātus. Lūdzu, 
sūtiet savus attēlus arī man: sejasfitness@gmail.com.
Lai sasniegtu vēlamo, jāatturas no alkohola, kas veicina tūsku, un  veselīgi jāēd. 
Hronisku tūsku, kas radusies no sirdskaitēm vai nieru saslimšanām, ar vingro-
jumiem novērst nevarēs. Tādā gadījumā vispirms jāārstē tūskas cēlonis.”

IEVA PAŠKEVIČA,
Sejas fitnesa skolas 
direktore, sejas fitnesa 
un manuālās sejas 
estētiskās korekcijas 
speciāliste, 
SPA meistare

konsultante

IZPLŪDIS SEJAS OVĀLS UN DUBULTZODS NE VIENMĒR 
VEIDOJAS LIEKĀ SVARA DĒĻ. GALVENAIS IEMESLS NERETI 
IR AUDU TŪSKA UN TRAUCĒTA LIMFAS ATTECE. LATVIJAS 
NACIONĀLĀ TEĀTRA ENERĢISKĀ AKTRISE MADARA BOTMANE 
DEMONSTRĒ VINGROJUMUS, AR KURIEM PAMANĀMUS 
UZLABOJUMUS SEJAS KONTŪRĀS VAROT MANĪT JAU PĒC 
ČETRĀM NEDĒĻĀM.

Kuprīša novēršana
➊ Mugura jātur taisna. Galvu pagriež 45 grādu leņķī pa labi 
un noliec uz leju. Atbrīvotu labo roku novieto uz pakauša. 
Nedrīkst lietot papildu spēku. 
➋ Lai iestiepums būtu plašāks, kreiso roku it kā iebāž labajā 
bikšu kabatā un ar pirkstu galiem stiepjas grīdā. 
➌ Jācenšas atslābināties un ļauties stiepšanās procesam 
30 sekundes. To pašu atkārto uz otru pusi. 

Vingrojums palīdz nolaist uzrautus plecus, 
stiepj kaklu no mugurpuses, uzlabo galvas 
asinsriti un mazina kuprīti. Vingrojumu var 
veikt sēdus vai stāvus. 

LAURA MANGULE

Foto – Matīss Markovskis
Stils, grims – 
Lolita Graudiņa

Vingrojumi  skaistam sejas ovālam
Kakla pagarināšana
➊ Mugura jātur taisna. Galvu noliec uz leju un zodu 
iespiež kaklā. Atbrīvotas rokas novieto uz pakauša. Ļauj 
galvai un rokām stiept kakla aizmugurējo zonu. 
➋ Jācenšas atslābināties un ļauties stiepšanās procesam 
30 sekundes. To pašu atkārto uz otru pusi. 

Vingrojums pagarina kaklu no 
aizmugures, uzlabo asinsriti un veido 
pareizu galvas pozīciju. Vingrojumu var 
veikt sēdus vai stāvus. 

Kakla krunku novērsējs
➊ Mugura jātur taisna. Galvu noliec pa labi, it kā ausi 
gribētu uzlikt uz pleca. Atbrīvotu labo roku uzliek uz 
deniņu zonas galvas kreisajā pusē. 
➋ Kreiso roku it kā iebāž labajā bikšu kabatā un ar 
pirkstu galiem stiepjas grīdā. 
➌ Jācenšas atslābināties un ļauties stiepšanās proce-
sam 30 sekundes. To pašu atkārto uz otru pusi. 

Vingrojums pagarina kaklu, uzlabo 
sejas ovāla līniju, mazina krunkas kakla 
rajonā. Vingrojumu var pildīt sēdus vai 
stāvus.
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Kas līdztekus teātrim un 
studijām aizņem tavu ikdienu?
Šogad iestājos Latvijas Mākslas 
akadēmijas Modes mākslas nodaļā. 
Pirmais maģistra gads ir aizvadīts, 
viegli nebija, bet ļoti interesanti. 
Mākslas akadēmija un Nacionālais 
teātris ir divas mājas, kurās šogad 
visbiežāk esmu atradusies. Vēl notiek 
mēģinājumi un koncerti ar Raimondu Paulu. Darbojos arī ar 
mūziku saistītā projektā. Ikdiena paiet, skrienot no vienas mājas uz 
otru. Tagad, kad beigusies skola un arī lielākais vājprāts teātrī, ir labi. 

Teātrī seja ir viens no darba instrumentiem. Kā tu to kop?
Vēl es kaut kādā mērā izbraucu uz jaunību. (Smejas.) Cik man 
ir? 28! Es pilnīgi apjuku. Ja ir tik maz laika kā man, nekādām 
skaistumprocedūrām īpašu uzmanību nepievēršu. Protams, 
strādājot šajā profesijā, sejai un arī matiem ir diezgan liela slodze. 
Svarīgi ir attīrīt sejas ādu. Vakarā es uzklāju dažādas dabiskās eļļas, 
piemēram, vīnogu eļļu. Matus mazgāju katru dienu, tāpēc balzama 
vietā lietoju matu masku un ik pa laikam ieziežu kādu eļļu.

Vai esi veselīga dzīvesveida piekritēja? Vai sporto, veselīgi 
ēd, labi izgulies?
Kad ir lieli uztraukumi, mēdz gadīties, ka nenāk miegs. Es speciāli 
nepiekopju īpaši veselīgu dzīvesveidu, bet, aprunājoties ar 
cilvēkiem, secinu, ka daru to nevilšus. Protams, esmu ēdusi frī 
kartupeļus un visādus džankfūdus, bet tas nav tas, ko ēdu ikdienā 
un kas man liek justies labi. Man ir iedzimtas veselības problēmas, 
kas liek ieklausīties savā ķermenī un nedarīt tam pāri. Nevaru 
sevi nosaukt par zaļēdāju, bet salātus, augļus, dārzeņus un svaigi 
spiestas sulas patērēju galvenokārt. 
Teātrī reizēm ir arī fiziskās aktivitātes. Citreiz eju uz zāli, izmantoju 
trenažierslēpes un reizē mācos dziesmām vārdus. Pēc tam 
aptuveni desmit minūtes skrienu sprintu un ilgi stiepjos. Nevaru 
teikt, ka ļoti patīk. Man patīk dejot, tur es nejūtu laiku. Reizē ar 
ķermeni tiek kustināts arī prāts. Skriešanā es jūtu laiku, un man 
nepatīk, kāds pēc tam kļūst mans ķermenis.

Kā tu atpūties no ikdienas stresa?
Stress un uztraukums saistībā ar skatuvi ir gluži dabisks! Kaut 
kādā mērā esmu iemācījusies to ignorēt un pieņemt kā absolūti 
normālu parādību. 
Vēl man ļoti patīk peldēt. Ja nākamais rīts ir brīvs un varu izgulēties, 
izpeldos un ieeju pirtī. 
Divas stundas nedēļā mēģinu atvēlēt tikai sev. To varētu saukt par 
sava veida meditāciju, kuras laikā mēģinu sevi sakārtot un sastatīt 
kaut kādā cilvēcīgā stāvoklī, jo stress ietekmē nervus. 
Esmu sapratusi, ka man ir vajadzīgi divi paralēli projekti – divas 
izrādes vai kāds koncerts. Ļoti būtiska ir tā otra puse, ko teātris 
man nevar sniegt. Kādā citā vietā es atpūšos no teātra un gūstu 
atšķirīgas zināšanas. Aizejot uz mēģinājumu, spēju pietiekami 
skaidri paskatīties uz to, kas tiek darīts.
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Pret buldoga vaidziņiem
➊ Mugura jātur taisna. Zodu mazliet piepaceļ uz 
augšu, neatgāžot galvu atpakaļ.
➋ Apakšējo lūpu pārvelk pāri apakšējiem zobiem, 
cik tālu var. Sasprindzina lūpu kaktiņus un ievelk tos 
uz iekšu. 
➌ Apakšējo žokli izbīda uz priekšu, cik tālu var. 
To pašu dara, pagriežot galvu 45 grādu leņķī pa labi, 
pēc tam pa kreisi.
Vingrojuma laikā vienlaikus jānotur apakšējā lūpa 
un jāizstumj apakšējais žoklis uz priekšu. 

Vingrojums palīdz pacelt lūpu 
kaktiņus un uzlabo sejas ovāla līniju, 
novērš buldoga vaidziņus. Atslābina 
košļāšanas muskuļus. Jāpilda 30 se-
kundes, var veikt sēdus vai stāvus.

Limfas atteces uzlabošana
➊ Ar pilnu plaukstu piecas reizes izglauda 
kakla sānus no pašas augšas līdz atslēgas kaula 
bedrītēm.
➋ Pēc tam piecas reizes izglauda pazodes 
(dubultzoda) mīkstākās vietas virzienā uz kakla 
sāniem. 

Vingrojums uzlabo limfas atteci 
no pazodes zonas. Sausas ādas 
gadījumā var izmantot sejas 
krēmu.
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Ceļu atbrīvošana
➊ Mugura jātur taisna. Galvu pagriež 45 grādu 
leņķī pa labi un nedaudz atliec atpakaļ. 
➋ Labo roku novieto uz kakla pamatnes precīzi 
virs atslēgas kaula. Nofiksē roku šajā pozīcijā un 
nedaudz pavelk uz leju. 
➌ Ausi nospriego, stiepjoties uz augšu, pretēji uz 
atslēgas kaula uzliktajai rokai. Lai iestiepums vei-
dotos lielāks, kreisās rokas pirksti, spiežot uz kakla 
šķiedrām, jāvirza uz augšu aiz auss. Tas stiepšanas 
laikā jāatkārto vairākas reizes. 

Atbrīvo galveno asinsrites un limfas 
ceļu, veicina pareizu galvas pozīciju, 
tādējādi mazinot tūsku visā sejā. 
Vingrojums jāveic 30 sekundes, var 
pildīt sēdus vai stāvus.

Iestiepšana gludam kaklam
➊ Mugura jātur taisna. Zodu pastiepj uz priekšu un 
paceļ uz augšu, neatgāžot galvu atpakaļ. 
➋ Abas rokas novieto uz kakla pamatnes virs atslē-
gas kaula, nofiksē šajā pozīcijā un mazliet pavelk uz 
uz leju. 
➌ Izbāž mēli un cenšas aizsniegt deguna galu. 

Mazina krunkas uz kakla un 
dubultzodu, uzlabo sejas ovāla līniju. 
Vingrojums jāveic 30 sekundes, var 
pildīt sēdus vai stāvus.
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