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POVZETEK

Nekaterim priznanim metodam in tehnikam za glasovno terapijo tujih avtorjev, kot so Alexandrova
tehnika (AT), Smithova Poudarna metoda in Ritmičnemu dihanju prilagojena fonacija avtorjev Coblenzer
in Muhar ter Rehabilitacijskemu programu za osebe z odklonom na področju fonacije slovenske
logopedinje Dušanke Kosmač, je skupen celostni tj. holistični pristop. Vse namreč poudarjajo pomen
naravne telesne drže, evtonije in preponskega dihanja kot predpogojev za kvalitetno fonacijo.
Z AT se večinoma prek verbalnega vodenja naučimo koristnejših in bolj ugodnih načinov gibanja telesa,
zato koristi tudi gibalno oviranim, športnikom, elitnim glasovnim izvajalcem, idr. Smith je Poudarno
metodo začrtal kot terapijo jecljanja in glasovnih motenj, njeni poglavitni elementi so preponsko
dihanje, poudarjeno izgovarjanje vokalov (fonacija) v različnih ritmih in govoru ter gibi telesa in rok.
Nasprotno pa Coblenzer in Muhar nista oblikovala natančnega postopka terapije, temveč sta v delu »Dih
in glas« podala praktične napotke in predstavila raznolike vaje za fonacijo, ki je vpeta v ritmično dihanje.
Rehabilitacijski program slovenske logopedinje Kosmačeve bi v primerjavi s tehnikami in metodami tujih
avtorjev Alexander, Coblenzer in Muhar ter Smith lahko poenostavljeno opisali kot sintezo:
- Alexandrove miselnosti o evtoniji (tj. najbolj ekonomična napetost oz. nenapetost vpletenih mišičnih
skupin kot pogoj za optimalno fonacijo), ki je osnova programa, ter načina samokontrole s pomočjo
velikega ogledala,
- oblike modeliranja vaj, kjer pacient v ritmu ponavlja za terapevtom, verbalne razlage pa je malo, kakor
si je to zamislil Svend Smith, avtor Poudarne metode,
- vsebine dela »Dih in glas«, saj vsebina vaj spominja na pot k Ritmičnemu dihanju prilagojeni fonaciji,
kot sta jo opisala Coblenzer in Muhar.
Cilj diplomske naloge je zbrati, urediti in podrobno opisati vaje Rehabilitacijskega programa po
Kosmačevi, ga primerjati z vsako od tujih tehnik in ugotoviti, kateri elementi so programu Kosmačeve in
posameznim tujim tehnikam skupni ter kolikšen pomen avtorji pripisujejo uravnoteženi telesni drži,
preponskemu dihanju, fonaciji in artikulaciji kot predpogojem za tvorjenje kvalitetnega glasu.
Podatki so pridobljeni s študijo in interpretacijo knjig, priročnikov in publikacij, z opazovanjem in
spraševanjem logopedinje Kosmačeve v obdobju od 1. 3. 2012 do 1. 7. 2012 ter z opazovanjem glasovne
terapije približno štiridesetih klientov v enakem obdobju.

KLJUČNE BESEDE: glasovna motnja, glasovna terapija, evtonija, dihanje, fonacija

ABSTRACT

Some renowned methods and techniques for voice therapy by foreign authors such as Alexander
Technique (AT), Smith’s Accent method and breath-rhythmic-adapted Phonation by authors Coblenzer
and Muhar as well as Rehabilitation program for persons with a deviation in phonation by Slovenian
speech and language therapist Dušanka Kosmač have in common integrated i.e. holistic approach.
Namely, all of them stress the importance of the body's natural posture, eutonus and diaphragm
breathing as prerequisites for quality phonation.
With AT we learn, mainly through verbal guidance, more useful and beneficient ways of body
movement, therefore it is also benefitious for the physically disabled, athletes, elite voice performers,
etc. Smith outlined The Accent Method as speech therapy for stuttering and voice disorders, whose
main elements are abdominal - diaphragmatic breathing, stressed pronounciation of vocals (phonation)
in different rhythms and speech as well as body and hands movements. Contrary, Coblenzer and Muhar
did not formulate an exact therapy, but have introduced practical advices and presented variety of
exercises for breath-rhythmic-adapted phonation in their book "Breath and voice".
Compared to the techniques and methods of foreign authors Alexander, Coblenzer and Muhar and
Smith Rehabilitation programme by Slovenian speech and language therapist Kosmač could be simply
described as the synthesis of:
- Alexander’s mentality of eutonus (i.e. most economical tonus of all muscles and muscle groups
involved as prerequisite for optimal phonation) which is the basis of the program and manner of selfcontrol with the help of a large mirror
- form od exercises modeling where patient repeats after the therapist in the same rhythm, however
amount of verbal interpretation is small, as Svend Smith, the author of Accent method envisaged it
- content of »Breath and voice«, because exercises resemble to the key to the breath-rhythmic-adapted
phonation as Coblenzer and Muhar described it.
The aim of this work is to collect and edit exercises of Rehabilitation program by Kosmač, compare it
with each of the foreign techniques and determine which elements are common, especially what
importance do the authors attribute to body posture, diaphragmatic breathing, phonation and
articulation as prerequisites for producing quality voice.
Data are based on the study and interpretation of books, manuals and publications, by observing and
questioning speech therapist Kosmač in the period from March 1, 2012 to July 1, 2012 and by observing
the voice therapy of approximately seventy clients in the same period.
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UVOD

Motnje glasu imajo ne glede na izvor enak skupni znak, to je spremenjen ali omejen glas, ki negativno
vpliva na kvaliteto komunikacije, saj otežuje ali onemogoča glasovno izražanje njegovega lastnika, moti
pa tudi poslušalca. Z izrazom glasovna motnja označujemo odklon na področju tvorjenja glasu, tj.
fonacije, ki ga zaznamo s sluhom kot zvočno spremembo glasu z delno ali popolno izgubo prozodijskih
elementov govora (ritma in melodije).
Po Mednarodni klasifikaciji funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (2006) so glasovne motnje ali
disfonije tiste, pri katerih so motene naslednje govorne in glasovne funkcije:
a) glasovne funkcije (b310)
- tvorbe glasu (b3100), motene so funkcije fonacije (afonija) in glasnosti
- kakovosti glasu (b3101), motene so funkcije tvorbe značilnosti glasu (višine, resonance, zvena, barve in
druge). Subjektivno tak glas prepoznamo kot hreščeč, hrapav, raskav, zamolkel, votel, brezzvočen, zastrt,
piskajoč ali kovinski. Za oznako te skupine se je uveljavil izraz hripavost.
- funkcije glasu, drugo opredeljeno (b3108).
b) zmanjšana funkcionalnost glasu vpliva tudi na sposobnost govornega izražanja, zato se lahko motnje
glasu kažejo tudi kot motnje funkcije govornega toka in ritma (b330), natančneje motnje melodije
govora (b3303); te vključujejo moteno prozodijo govora, intonacijo in melodijo govora, tak glas pa
prepoznamo kot monoton. Za ustrezno oceno izvora pacientovih težav je zato pomembna diferencialna
diagnostika. Le na ta način bomo lahko kot logopedi pacientu omogočili ustrezno terapijo, bodisi s
poudarkom na doseganju polne funkcionalnosti glasu bodisi z učenjem pacienta o nešteto možnostih
uporabe svojega zdravega glasu za čim uspešnejše doseganje govornega namena.
Znana je delitev glasovnih motenj po Mathiesonu (Hočevar-Boltežar, 2008), ki glede na izvor motene ali
zmanjšane zmožnosti oblikovanja glasu razloči med organskimi in funkcionalnimi motnjami glasu. Kotby
(1995) doda še tretjo skupino, in sicer hiperplastične epitelijske lezije.
Med funkcionalne motnje glasu sodijo hiperfunkcionalne in hipofunkcionalne disfonije, afonija,
fonastenija, ventrikularna disfonija in motnje glasu zaradi mutacije. Zanje je značilno, da so brez
anatomskih sprememb v grlu, vzrokov zanje pa je več. Prvi je napačna raba glasu zaradi nenormalne
dejavnosti in napetosti notranjih in zunanjih mišic grla, ki povzročajo nepravilno nihanje glasilk in
nepravilne dejavnosti ventrikularnih gub (Hočevar-Boltežar, 2004). Za funkcionalne glasovne motnje, ki
so povezane z napačno uravnavano ali neuravnoteženo dejavnostjo fonacijskih mišic, se vedno
pogosteje uporablja izraz mišično tenzijska disfonija - MTD (Hočevar-Boltežar, 2004). Funkcionalne
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motnje glasu se lahko pojavijo tudi kot posledica zlorabe glasu, npr. kričanja, oponašanja zvokov in
neprimerne pevske tehnike. Lahko se pojavijo po čezmerni glasovni obremenitvi ob sicer primerni
glasovni tehniki ali pa kot izraz duševnih težav, ki jih spremljajo subjektivni občutki bolečine v vratnih
mišicah, suhega grla, pekoče bolečine, tujka in stiskanja v grlu. Pri vseh funkcionalnih glasovnih motnjah
so lahko prisotne težave s telesnim tonusom, dihanjem, požiranjem, izkašljevanjem ter bolečine v
predelu vratu in glave.
Hiperplastične epitelijske lezije oz. MTD s spremembami na sluznici glasilk (polip, vozliči, Reinkejev
edem, kontaktna razjeda, cista in ventrikularna razjeda) so z morfološkega in patološkega vidika na
kontinuumu med organskimi in funkcionalnimi motnjami, saj so posledice napačne glasovne rabe, ki se
kažejo kot organske strukture na glasilkah (Kotby, 1995). Po drugi strani pa vsako organsko motnjo kot
kompenzacija spremlja tudi funkcionalna komponenta. Obe komponenti se med seboj prepletata, tako
da ju pogosto ne moremo ločiti, kar je pomembno dejstvo pri načrtovanju rehabilitacijskega programa
oz. pri prognozi terapevtskega učinka logopedske obravnave.

2
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GLASOVNA TERAPIJA

Po avtorju Kotby (1995) je cilj obravnave glasovne motnje vsaj dvojen: »popravilo« glasovnega organa
(instrumenta) in prevzgoja subjekta (glasbenika).
Glasovna terapija, tj. prevzgoja subjekta (glasbenika) s spremembo napačnega biomehaničnega procesa,
je osnovni način zdravljenja funkcionalnih motenj glasu, zato zasluži natančnejšo analizo. Kot osnovna in
edina terapija je učinkovita pri zdravljenju mišično-tenzijske disfonije (MTD) brez opaženih sprememb na
sluznici glasilk ter pri nekaterih MTD s sluzničnimi spremembami tj. pri hiperplastičnih epitelijskih lezijah:
pri vozličkih, ki še niso zabrazgotinjeni, in pri večini primerov kontaktnih razjed. Ti lahko izginejo že zgolj
z usvojitvijo pravilne tehnike fonacije brez prekomernega napenjanja grlnih mišic in z upoštevanjem
glasovne higiene (Hočevar-Boltežar, 2008).
Pri obravnavi motenj glasu organske narave in pri hiperplastičnih epitelijskih lezijah pa naj bi najprej
stremeli k »popravilu« glasovnega organa (instrumenta) s ponovno vzpostavitvijo strukturne popolnosti:
z operativnimi posegi na glasilkah tj. mikrolaringoskopiji, zdravili in podpornimi tehničnimi sredstvi.
Čeprav se je glasovna terapija izkazala za učinkovito osnovno sredstvo zdravljenja unilateralne paralize
glasilk, ki je organskega izvora, predstavlja pri zdravljenju organskih motenj in MTD s sluzničnimi
spremembami (fibroziranih oz. otrdelih vozličkov, polipa, ciste in Reinkejevega edema) dopolnilno
sredstvo rehabilitacije glasu. Dokazano je, da je postoperativni učinek glasovne terapije boljši, če pacient
že pred samim kirurškim posegom usvoji vzravnano držo telesa, pravilno napenjanje vratnih mišic in
pravilni bio-mehanski vzorec nastave glasov ter začne upoštevti pravila glasovne higiene. Po dva do tri
tedenskem obdobju glasovnega počitka po operaciji se mora glasovna terapija nadaljevati, še posebej
pri MTD s sluzničnimi spremembami, saj je vzrok zanje ravno v napačni rabi glasu in obstaja večja
možnost recidiva.
Battelino (2005) pravi, da glasovna obravnava zajema natančno določitev problema, spremembo načina
tvorbe glasu (fonacije), utrditev novega-pravilnega načina tvorbe glasu in avtomatizacijo uporabe
pravilne tvorbe glasu v vsakodnevnem življenju.
Tradicionalna terapija glasovnih motenj predvideva dve izhodišči: glasovno higieno in glasovno terapijo.
Glasovna higiena zajema pitje zadostne količine vode, izogibanje kajenju in uživanju žganih alkoholnih
pijač, izogibanje kričanju in govoru v glasnem okolju in ugodne mikroklimatske razmere. Cilj glasovne
terapije pa je prek raznolikih celostnih vaj vzpostaviti optimalni biomehanski vzorec za produkcijo
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osnovnega glasu, ki je zvočen, nosilen in prijeten, ter ga kot takšnega integrirati in sprejeti v naravnem
govoru.
Kosmačeva v Rehabilitacijskem programu za osebe z odklonom na področju fonacije že v prvem koraku
predvideva informiranje, motivacijo in spodbujanje bolnika k samoopazovanju, h kinestetski zaznavi
načina uporabe lastnega glasu ter k uzaveščanju predstav o funkciji glasu (ali ga uporablja kot orodje ali
orožje; ali razume in upošteva spremenljivost funkcionalnosti glasu v različnih akustičnih pogojih, ob
prehladu, ob hormonskih spremembah v telesu in ob psihofizični utrujenosti) ter ozaveščanju načina
uporabe in odnosa do lastnega glasu (ali se zna izraziti in živeti skozi glas; ali zna glas uporabiti kot
sredstvo v konfliktih, ali pa ga zlorablja oz. izbere molk kot beg). Prepoznavanje in ozaveščanje napačnih
vzorcev je namreč prvi pogoj za sprejemanje novih in boljših.
Kosmačeva priporoča, da se glasovna terapija zaključi z analizo transferja novopridobljene vokalne
tehnike in glasovnih sposobnosti v delovnem procesu. S tem se preveri njihovo ustreznost in zagotovi
optimalno učinkovitost. Z ogledom delovnega mesta se obravnavanemu svetuje, kako zmanjšati moteče
dejavnike ali se jim izogniti, kako izkoristiti akustične zmogljivosti prostora in kako izboljšati
mikroklimatske pogoje.
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NEKATERE HOLISTIČNE TEHNIKE ZA GLASOVNO TERAPIJO

Tradicionalna govorna terapija zajema vaje za držo, sproščanje, dihanje, vokalizacijo in artikulacijo. V
dvajsetem stoletju so se v terapiji glasovnih motenj uveljavile tehnike, ki ne poskušajo izboljšati glasovne
funkcije ločeno od ostalih telesnih področij, ampak upoštevajo fiziotehnični model fonacije, kjer je
občutenje telesa (kinestezija, dinamostezija in tonus) baza, v katero je ujeto dihanje in ki je prvi korak k
možnosti nastanka fonacije. »Pri učenju govora se moramo izogibati izoliranim tehnikam dihanja, glasu
ali artikulacije, kajti začetnik na ta način ne bo našel poti v ritem« (Coblenzer in Muhac, 2003, str. 10,
11).
Znani so programi za terapijo motenj glasu, ki upoštevajo predvsem usklajeno delovanje dihalnega in
fonacijskega sistema.
- Vaje za vokalno funkcijo (ang. Vocal Function Exercises - VFE) avtorja J. C. Stempla (1988)
predvidevajo usklajevanje respiratornega, fonacijskega in resonantnega sistema.
- Metoda Zaupni glas (ang. Confidential Voice Therapy - CVT) avtorice dr. J. Casper stremi k fonaciji z
mehkim nastavkom, povečanemu zračnemu toku in usklajevanju zračnega toka s fonacijo.
- Resonantna terapija (ang. Lessac-Madsen Resonant Voice Therapy - LMRVT) avtorice dr. K. Verdolini
stremi k doseganju večje glasnosti prek povečane resonance.
- Tehnika glasovne terapije avtorice M. Sihvo, Lax Vox, je splošna tehnika, ki predvideva usvojitev drže,
dihanja in fonacijskih vaj.
Večina avtorjev poudarja »čvrsto osnovo, na kateri je potrebno graditi« (Colton in Casper v Schewell
2009, str. 77) in upošteva dejstvo, da se glasovna produkcija odvija znotraj natančno koordiniranega
dinamično motoričnega delovanja mišičja in živčevja ter nastane kot rezultat usklajenega delovanja
respiratornega, fonacijskega in artikulacijskega sistema. Glavni poudarek sodobnih tehnik za ponovno
učenje in prevzgojo, med drugim tudi glasovnega vedenja, je na ozaveščenosti telesnih občutkov ob
fonaciji. Tri takšne holistične metode za terapijo glasovnih motenj so izoblikovali tuji avtorji Smith,
Coblenzer in Muhar ter Alexander.
Primer klasičnega postopka za terapijo glasovnih motenj je Poudarna metoda (ang. Accent method)
avtorja Smitha, ki terapijo glasu začne z vajami dihanja v sproščeni telesni drži, fonacijske vaje ob
spremljavi gibanja telesa in rok pa vpne v ritem (dihanja). Alexandrova tehnika in Ritmičnemu dihanju
prilagojena fonacija avtorjev Coblenzer in Muhar pa upoštevata vpliv psihofizičnega stanja na
učinkovitost fonacije in predvidevata celostne vaje, ki hkrati spodbujajo evtonično držo, trebušno
(abdominalno) dihanje, pravilno tehniko fonacije in plastično artikulacijo.
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V nadaljevanju poglavja je za vsako od tehnik predstavljen postopek in zaporedje, v katerega avtorji
postavijo vaje za držo, dihanje, fonacijo in artikulacijo. Kriterij za izbiro teh tehnik je bil celostni vidik
terapije, ki je skupen tako omenjenim terapijam kot Rehabilitacijskemu programu Kosmačeve, s katerim
so tehnike primerjane v nadaljevanju. Drugi kriterij je bil uveljavljenost oz. priznanost omenjenih oblik
terapij na tujem. Tretji kriterij pa je bil čim večja raznolikost med izbranimi tremi tehnikami oz.
metodami, natančneje raznolikost vzrokov za nastanek metod in raznolikost po obsegu aplikativnosti (od
oseb z motnjami glasu, motnjami govora, elitnih glasovnih izvajalcev, do tistih, ki si želijo izboljšati
kvaliteto gibanja, počutja in življenja).

3.1. POUDARNA METODA (ACCENT METHOD)
Poudarna metoda je holistični postopek za glasovno terapijo, ki ga je okoli 1936 razvil danski logoped in
fonetik Svend Smith. Prvotno jo je oblikoval kot metodo, ki bi izboljšala govor (jecljanje) in glas. (Kotby,
1995) Smith je bil prepričan, da je dihanje prvi pobudnik celotnega procesa govorne in glasovne
produkcije (prav tam). Prav tako je menil, da so intonacija in poudarki, tj. prozodija v govoru, temeljni
vidik ekspresivne komunikacije. »Ti trije aspekti, dinamičnost, ritmična intonacija (prozodija) in
ekspiratorna kontrola dihanja, so temelji Poudarne metode glasovne terapije« (Kotby, 1995, str. 39).
Razviti je želel ritmično sredstvo za terapijo in navdih zanj je dobil ob poslušanju ritmov afriških bobnov.
Tako je izbral nekaj primernih bobnarskih ritmov, ki so postali zaščitni znak Poudarne metode. »Zaradi
bogatih ritmov in gibov telesa, ki dopolnjujejo tehniko, ima Poudarna metoda neutemeljen sloves
eksotične metode terapije« (Kotby, 1995, str. 39).

3.1.1. IZHODIŠČE
V osnovi Poudarna metoda zaobjema dinamično integracijo:
- abdominalno-preponskega dihanja,
- poudarjenega izgovarjanja vokalov (fonacijo) v različnih ritmih in kasneje v govoru,
- gibov telesa in rok.
Poudarno metodo je moč opisati z enakimi osnovnimi principi kakor klasično glasovno terapijo, kjer
pacient skuša spremeniti vedenje (»behavioral readjustment«). Pokriva namreč dve osnovni področji, to
sta glasovna higiena in korekcija napačne glasovne tehnike.
a) glasovna higiena
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- Začetne vaje glasovne terapije s Poudarno metodo so vaje dihanja, ki je koordinirano z ritmičnimi gibi
telesa, zato pripomorejo tudi k doseganju splošne relaksacije.
- Popolni glasovni počitek se svetuje le »pri akutni glasovni travmi, akutni fizični travmi grla, ki zajema
tudi glasilke in pri operaciji odstranitve glasilk« (Kotby, 1995, str.42), pri ostalih pacientih pa je
neproduktiven in lahko zaradi dlje trajajoče pasivnosti grlnih mišic vodi kvečjemu v mišično distrofijo
ali fonofobijo.
- Kategorija »ne počni« vključuje kričanje, kajenje in pitje žganih alkoholnih pijač.
- V kategorijo »počni« pa avtor uvrsti povečan vnos tekočine in mehak način kašlja z veliko količino
izdišnega zraka namesto grobega pohrkovanja.
Posebnost Poudarne metode je v tem, da ne predvideva nobene natančne razlage pacientu o naravi
njegove težave ali o načinu na katerega metoda deluje, saj naj bi te pacienta le utrudile in zmedle. Po
drugi strani pa je »ob splošnem stresu in zaskrbljenosti pacientu dana primerna pozornost« (Kotby,
1995, str. 42). Terapevt naj bi se trudil razumeti pacientovo subjektivno pritožbo in vpliv na vsakodnevno
življenje. S tem se krepi tudi dober odnos med kliničnim logopedom in pacientom.
b) korekcija napačnih glasovnih navad
Smith je za svojo metodo izbral vaje poudarkov, ki slonijo na abdominalno-diafragmatično poudarjenih
ritmičnih ekspiratornih tokovnih sunkih, saj dobra kontrola izdišnega zraka vpliva na povečan
Bernoullijev efekt, kar je odločilnega pomena za glasovno produkcijo.
S Poudarno metodo skušamo izboljšati fiziološko ravnovesje med izdišnim zračnim tokom (razmerje, sila,
hitrost), subglotisnim tlakom in mišično močjo glasilk (addukcijska sila). Raziskava Kotbyja leta 1993 je
pokazala, da se je pri pacientih, ki so bili v terapiji s Poudarno metodo, povečal zračni tok skozi glotis,
zaradi katerega se je povišal subglotični tlak in z njim tudi stopnja pritiska glasu SPL (ang. sound pressure
level). S povišanjem subglotičnega pritiska in z aktivacijo krikotiroidne mišice se je povišala tudi osnovna
frekvenca F0.
»Nadalje Poudarna metoda stremi k vzpostavitvi boljše koordinacije glasu, ki nastane na nivoju glasilk in
resonančno artikulacijskih aktivnosti« (Kotby, 1995, str. 46). Boljša časovna usklajenost med izdišnim
zrakom in začetkom faze addukcije, tj. približevanja glasilk, zmanjša nagnjenost k pretirani mišični
aktivnosti.
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3.1.2. UPORABNOST
Poudarna metoda se lahko uporablja kot primarna glasovna terapija, ali kot dopolnitev medikamentozni
terapiji ali operativnemu posegu. V poštev pride:
- pri nekaterih organskih glasovnih motnjah (paralitična disfonija, paraliza, fonatorna hiperfunkcija,
displazija, glasovna travma, bronhitis z razdraženim grlom, akutni laringitis),
- pri vseh oblikah funkcionalnih motenj,
- pri hiperplastičnih epitelijskih lezijah (vozlički, kontaktna razjeda, manjši Reinkejev edem),
- pri glasovnih težavah profesionalnih glasovnih uporabnikov (pevcem priskrbi optimalno fiziološko
bazo za vokalno produkcijo in pomaga odpraviti napačne vzorce glasovne produkcije).
Učinkovita je tudi pri obravnavi govornih in jezikovnih motenj ter pri učenju govora gluhih in naglušnih:
- pacientom z dizartrijo se z ritmičnimi poudarki izboljša prozodija in glas, boljša je tudi dihalna
podpora,
- pri ljudeh, ki jecljajo, se s hkratnimi gibi telesa in udov izboljša integracija ritmičnih respiratornih,
fonacijskih in artikulacijskih aktivnosti, poleg tega se pozornost deloma preusmeri iz govora na
telesno dogajanje, s čimer se poveča sproščenost, govor pa postane bolj tekoč, zmanjša se število
ponavljanj, podaljševanj in blokad,
- gluhi in naglušni se lahko prek nje naučijo prozodičnega govora,
- osebam z zakasnelim govornim razvojem koristi za učenje prozodije.

3.1.3. POSTOPEK
Smith predvideva 20 minutne obravnave dvakrat do trikrat tedensko in dodaja, da naj bi ob uporabi
Poudarne metode glasovna terapija funkcionalnih motenj zahtevala 20 – 25 srečanj, terapija organskih
pa približno 70.
1. Odnos logoped – pacient
Kot mnogi drugi tudi Smith poudarja pomembnost prijetnega odnosa med udeleženima v terapiji.
Terapevtu močno priporoča, naj se izogiba prehudim kritikam pacientovih glasovnih zmožnosti, saj bi v
primeru pacientovega zavedanja slednjih to lahko vodilo v napačne poskuse kompenziranja s še večjo
napetostjo. Nasprotno lahko s poudarjanjem močnih področij pacienta le-ta pridobi večjo samozavest.
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2. Dihalne vaje
Poudarna metoda glasovne terapije izpostavi kot nedvoumno pomemben trening dihanja, ki je osnovna
baza te holistične metode glasovne terapije. V začetni fazi terapije je poudarek na pridobivanju
trebušno-preponskega (abdominalno-diafragmatičnega) dihanja v mirovanju. »V nadaljnjih vajah se to
pridobitev prenese na pogovorno izražanje« (Kotby, 1995, str. 57).

Slika 1: Usvajanje abdominalnega dihanja. Vir: http://www.faqs.org/oc/Overcoming-Stress/SoothingYoga.html
Sprva se v ležečem položaju vadi pravilen položaj glave, vratu in ramen, ko mora pacient šele usvojiti
abdominalno dihanje. Pravilno dihanje in držo nato usvoji še v sedečem in stoječem položaju. V teh
pozicijah se lahko doda gibanje, tj. zibanje telesa, ki je v enakem ritmu z abdominalnim dihanjem.
3. Fonacijske vaje
a) Pripravljalna (prefonatorna) faza
Ko pacient usvoji trebušno-preponsko dihanje, preide na vaje fonacije. Logoped in pacient se pri
izvajanju izmenjujeta: terapevt poda idealen model, pacient pa ga skuša posnemati. Terapevtovo
nenehno modeliranje zmanjša potrebo po dodatni besedni razlagi postopka. V ekspiratorni fazi dihanja
se doda produkcijo glasu, prvi glas je nezveneči frikativ [f]. Pacienta se usmeri, da poskuša na ustnicah
začutiti srednje močan zračni upor in enakomeren glas držati čim dlje. Na podoben način se vadi
produkcijo glasov [s] in []. Iste glasove nato izgovarja še v poudarkih. Vse tri glasove se zatem z vibracijo
glasilk še ozvoči, tako da pacient producira zveneče frikative [v], [z] in [ ʒ].
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b) Fonatorna faza: igra vokalov
V tej fazi pacient po točno določenih ritmičnih vzorcih izgovarja poudarjene in nepoudarjene vokale.
Posebno pozornost se nameni drži telesa; glava in vrat morata biti poravnana s celotnim telesom,
ramena pa spuščena in sproščena. S tem se zagotovi dobro dihalno podporo. Vokalizaciji se nato doda še
zibanje telesa. Za večjo razločnost se spodbuja aktivno gibanje čeljusti in ustnic ter razširitev žrela, ki jo
navadno občutimo ob zehanju.
Ritem Largo 1 : kratkemu nepoudarjenemu vokalu (dolžina četrtinke) sledi poudarjen dolg vokal
(polovinka), cilj je čim dlje sproščeno fonirati. Ritem je 3/4 (tri četrtinski). Podobno kot pri vajah dihanja
se doda še nihanje trupa in rok naprej in nazaj. Da bi se izognili trdemu glasovnemu nastavku in pretirani
glasnosti, pacient na začetku ekspiracije, še pred fonacijo vokala, izgovori kratek /x/. Izgovor poteka v
ciklih, brez premora.
Ritma Andante in Allegro: vaje ritma Andante predvidevajo srednje hiter izgovor treh poudarjenih glasov
(četrtinke), vaje ritma Allegro pa hitro izgovorjavo petih (5) poudarjenih glasov (osminke) z daljšim
trajanjem zadnjega glasu. Pri obeh mora biti faza inspiracije čim krajša – v 4/4 (štiri četrtinskem) ritmu
naj ima dolžino osminke.
Pri ritmu Andante fonacijski vaji dodamo gibanje trupa okoli vertikalne osi v obsegu 90, torej zasuk za
45 v levo in za 45 v desno. Roke se ob tem gibljejo prosto.

Slika 2: Notni zapis ritma andante; A - logoped, B - pacient. Vir: Kotby, 1995

1

Tempo je določen s številom udarcev na minuto (BPM oz. po Maelzejevem metronomu M.M.), ki se od vira do
vira razlikuje. Po P. Mihelčiču (1992) je tempo Largo M.M.=40–60 (počasi, široko), tempo Andante M.M.=76–108
(počasnejši zmerni tempo, hitrost hoje), tempo Allegro pa M.M.=120–168 (živo, hitro, veselo).
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Ritem Allegro narekuje podobne, toda krajše in hitrejše gibe, zato je opaznega več gibanja podlahti in
dlani, kar spominja na gibanje ob bobnanju.
c) Stabilizacija novo pridobljenega vokalnega vedenja
Novo pridobljeno vokalno vedenje je stabilizirano, ko je glas sproščen, zvočen z različnim poudarjanjem,
glasen, hkrati pa na najbolj primerni in udobni višini. Pacient ga doseže prek raznolike igre vokalov, s
produkcijo nesmiselnih zlogov in besed, ki variira v ritmu in glasnosti.
d) Transfer v tekoč govor
Dobrodejne novo pridobljene glasovne kvalitete se najprej utrdijo prek serialnega in avtomatiziranega
govora (štetje, naštevanje dni v tednu, glasno izgovarjanje molitve, recitiranje dobro znane pesmi), nato
prek branja izbranih izsekov besedil in na koncu prek prostega branja. Cilj je transfer osvojenih kvalitet v
vsakdanji govor znotraj monologov in dialogov.

3.2. RITMIČNEMU DIHANJU PRILAGOJENA FONACIJA
»V oblikovanju izražanja živita glas in gibanje od diha, čigar individualni ritem sestoji iz nenehne menjave
napetosti in popuščanja napetosti vseh udeleženih mišic« (Coblenzer in Muhar, 2003, str. 30).
Avstrijska avtorja Horst Coblenzer in Franz Muhar, izkušena na področju glasovne pedagogike in klinične
glasovne fiziologije, sta temo »dih in glas« sprva želela obravnavati čisto splošno, »…sčasoma pa se je
izoblikoval cilj razviti čim bolj ekonomično fonacijsko dihanje« (Coblenzer in Muhar, 2003, str. 110).
Odraz skupnega dela je knjiga »Dih in glas – navodila za dober govor«, ki je prvič izšla leta 1976, v
slovenski jezik pa je bila prevedena leta 2003. Njen namen je, kot pravita sama, bralcu posredovati
informacije o bistvenem fiziološkem dogajanju pri izreki in petju in to znanje povezati s praktičnim.
Dodajata, da je za resnejše delo na lastnem glasu in korenitejšo spremembo vsekakor potrebno
sodelovanje z učiteljem, tj. učiteljem petja ali logopedom.
V prvem delu knjige govorita o različnih vrstah uporabe glasu v vsakdanjem življenju, v drugem pa o
ekonomičnosti dihanja pri rabu glasu. Tretji, najobsežnejši del zajema opis 71 vaj, s katerimi opišeta in
razložita pot k ritmičnemu dihanju prilagojeni fonaciji. Zadnji, četrti del pa namenita fiziološkemu
konceptu fonacije, ki je prilagojena ritmičnemu dihanju.
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3.2.1. IZHODIŠČE
Ritmičnemu dihanju prilagojena fonacija je zasnovana na dejstvu, da sta za zveneč in naravno učinkovit
glas, s tem pa tudi samozavesten in sproščen stik med govorci, nujna pravilno dihanje in ekonomična
raba izdišnega zraka (Coblenzer in Muhar, 2003). Medsebojno sodelovanje posameznih fizioloških
funkcijskih sistemov omogoča raznolike vrste glasovne izreke.
Bistveni dejavniki, ki omogočajo ritmičnemu dihanju prilagojeno fonacijo so:
a) optimalna usklajenost dihanja, glasu, artikulacije in kretenj,
b) optimalna pretvorba izdišnega zraka v zven,
c) začetek z govornim namenom iz srednje dihalne lege in vztrajanje v njenem območju,
d) sprememba srednje dihalne lege ob vsakokratnem izraznem namenu,
e) členitev fonacijskih odstavkov v skladu z individualnim ritmom ,
f) nihanje govorne melodije okoli indiferenčne lege.

a) Optimalna usklajenost dihanja, glasu, artikulacije in kretenj
Avtorja govorita o rabi glasu kot posebni funkciji dihanja in za večjo ekonomičnost glasu je potrebno letega ujeti v ritem dihanja. Osrednji živčni sistem ima sposobnost integrativnega delovanja, zato avtorja
predpostavljata, da se z našim govornim namenom impulzi v dihalih, grlu in na govorilih sprožijo
istočasno. Predstavita številne vaje za fonacijo, ki je vpeta v ekspiratorno fazo v ritmu dihanja. Dokazati
skušata, »da obstaja stalna zveza med gibanjem, dihom in glasom, pri čemer pripada dihu, ki v
oblikovanju izražanja sodeluje z ostalima dvema izraznima sredstvoma, povezovalna, celo vodilna vloga«
(Coblenzer in Muhar, 2003, str. 9). Poleg tega je »dihanje edina biološka funkcija, ki poteka samodejno,
vendar jo lahko tudi zavestno spreminjamo … Vedno je na različne načine prepleteno z našo mišično
dejavnostjo na eni strani in z duhovno/duševno dejavnostjo na drugi.« (prav tam) Koordinacija vseh
sistemov, ki so odgovorni za dihanje, glasovno produkcijo, tvorbo zvena in glasov »je najbolj učinkovita v
ritmu stalnega menjavanja delovne faze in faze oddiha (v procesu dihanja), kar krepi in lajša delo. Za
mišice pomeni to ritmično napenjanje in sproščanje« (Coblenzer in Muhar, 2003, str. 10). Dober primer
za ritmičnemu gibanju prilagojeno fonacijo je bilo nekdaj petje pesmi ob delu na polju - ritem pesmi je
sovpadal s telesnimi gibi (npr. zamahom motike). To imenujemo raba eksogenih ritmičnih učinkov. Na
drugi strani pa otrok, ki sedi v naslonjaču, se guga s trupom in ob tem spontano zapoje, uporablja
endogene ritmične učinke. V obeh primerih so dih, glas in gibanje soudeleženi v istem ritmu. Namen
avtorjev Coblenzer in Muhar je »razvijanje gibalne ritmike kot predpogoja za kakršno koli vzgojo in
terapijo glasu« (Coblenzer in Muhar, 2003, str. 11).
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b) Optimalna pretvorba izdišnega zraka v zven
Ekonomična glasovna produkcija je tista, pri kateri je »želen učinek dosežen brez nepotrebnega trošenja
naših sil. Pri tem sta v ospredju razpoložljivost in poraba izdišnega zraka« (prav tam). Dodajata, da za
kakovost tona ni bistvenega pomena količina izdišnega zraka, temveč dejstvo, da znamo zrak, ki nam je
na voljo, optimalno spraviti v valovanje. Napačen pristop k uporabi in rabi glasu je lahko forsirana raba
ali pa je tonu dodanega preveč zraka, tako da glas zveni preveč pridihnjen. Zaradi povišane pozornosti,
manjšega vznemirjenja ali živčne obremenitve v govorni situaciji, smo nagnjeni k pretirani napolnitvi
pljuč z zrakom pred samim začetkom govorjenja. Takšna raba je neekonomična in celo obremenilna, saj
je »v obeh delih pljuč že na samem začetku dovolj zraka, da začnemo peti ali govoriti« (Coblenzer in
Muhar, 2003, str. 20). Ob vdihu zraka ne smemo hoteno vsrkavati, ampak moramo zgolj dopustiti, da
zrak sam vdre v pljuča. »… količina zraka, ki se sama vzpostavi, je vedno ustrezno dozirana, tekoče
dihanje ni blokirano, človek ne čuti pritiska in mu ni treba oblikovati glasu pod utesnjujočim prisilnim
izdihovanjem« (Coblenzer in Muhar, 2003, str. 22).
c) Začetek z govornim namenom iz srednje dihalne lege in vztrajanje v njenem območju
V srednji dihalni legi naše dihanje popolnoma brez našega sodelovanja lovi ravnovesje med silami, ki
povzročajo vsakokraten vdih in izdih – med inspiracijskimi in ekspiracijskimi silami. Avtorja poudarjata,
da srednja dihalna lega ne predstavlja srednje vrednosti med maksimalno količino vdiha in izdiha ter da
ni fiksna, ampak je odvisna od položaja telesa med govorom (stoje, sede, leže) in od psihičnega
razpoloženja.
Avtorja trdita, da je polno zveneč in nosilen glas moč razviti z izrazito nizkim dihalnim pritiskom, večjo
jakost pa z oblikovanjem supraglotičnega prostora in vključevanjem resonance v supraglotičnem in
subglotičnem prostoru. Če je količina zraka, ki teče skozi sistem, konstantna, je resonanca boljša. Proti
odtekanju zraka delujemo s pomočjo tonske opore (tj. »appoggio« ali drža elastične napetosti), ki je
»seštevek vseh sil, katere nasprotujejo odtekanju zraka med fonacijo« (Coblenzer in Muhar, 2003, str.
66). Največjo zaviralno vlogo pri tonski opori ima prepona, ki mora med fonacijo, torej v ekspiratorni
fazi, ohranjati svojo inspiratorno dejavnost. Čim bolj kot se trebušna prepona zoperstavlja iztekanju
zraka, tem bolj ekonomično je glasovno dihanje.
d) Sprememba srednje dihalne lege ob vsakokratnem izraznem namenu
»Če k temu dodamo stopnjevanje pozornosti v smislu duhovne usmerjenosti, se srednja dihalna lega še
dodatno dvigne« (Coblenzer in Muhar, 2003, str. 21). Ko je naše stanje čuječe, lahko vso svojo pozornost
usmerimo k sogovorniku, zavzamemo ustrezno držo, mišična napetost se poveča in v predelu dihalnega
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mišičevja sproži težnjo k vdihu. Avtorja predlagata, da si pri zavzemanju izhodiščnega položaja za govor
zamislimo, da duhamo vrtnico in s tem dosežemo srednjo dihalno lego. »Pod evtonimi pogoji lahko
intencija s tonusnim povišanjem prepone že sama sproži inspiracijo, ki popolnoma zadošča, da govorimo
oz. pojemo iz srednje dihalne lege« (Coblenzer in Muhar, 2003, str. 106). To se zgodi refleksno, ko na
koncu fraze po zadnjem izgovorjenem glasu sprostimo ventilno napetost. Na ta način zraka ne
zajamemo, ampak pustimo, da ga širjenje pljuč potegne noter.
e) Členitev fonacijskih odstavkov v skladu z individualnim ritmom
Če zrak namenoma zajamemo ali pa se trudimo z enim izdihom povedati preveč besed, se nehote
oddaljimo od srednje dihalne lege (Coblenzer in Muhar, 2003). Pomagamo si lahko tako, da naš del
govora, vnaprej pripravljeno predavanje, pesem, ki jo bomo recitirali, ali besedilo najprej razčlenimo na
posamezne fonacijske enote. Pri tem »dolžino odlomka besedila prilagodimo svojim dihalnim
sposobnostim, kar pomeni, da se pri govorjenju držimo tempa običajnega umirjenega dihanja«
(Coblenzer in Muhar, 2003, str. 24). Na ta način z lahkoto ohranimo srednjo dihalno lego.
f) Nihanje govorne melodije okoli indiferenčne lege
Z izrazom indiferenčna lega avtorja označujeta nevtralno lego glasu, ki je individualno prilagojena in jo
najdemo na spodnji tretjini celotnega govorčevega glasovnega obsega. Najlaže jo določimo, če spontano
zabrenčimo [xm]. Govor v tej višini je najbolj udoben tako za govorca kot za poslušalca, prav tako pa je
najbolj ekonomičen, zato mora naraščanje in padanje glasu nihati okoli nje. »Naučiti se moramo slišati,
ali je nekomu uspelo ostati v ekonomičnem območju njegovega glasovnega obsega in kako uspešno
uporablja govorno melodijo kot izrazno sredstvo« (Coblenzer in Muhar, 2003, str. 16). Nanjo močno
vplivajo čustva in duhovna angažiranost: če smo razburjeni, je glas previsok; če smo žalostni, prenizek,
kar je utrujajoče za vse udeležene v komunikaciji.

3.2.2. RITMIČNEMU DIHANJU PRILAGOJENA FONACIJA: VAJE
Pomen vaj v osemnajstih sklopih:
1.

Naučiti se začutiti dih. S pomočjo dveh vaj, stoje in sede, poskušamo izostriti zaznavanje telesnih
procesov in občutke poglobiti, medtem ko dopuščamo, da se dihanje odvija samo.

2.

Naučiti se začutiti mišično napetost. Ta sklop vsebuje dve vaji. Z vajo »Načelo vzgona« se naučimo
razlikovati med dvema stanjema mišične napetosti, med »aktivnim« občutkom, ko nekaj hote
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naredimo, in med »pasivnim« občutkom, ko preprosto dopustimo, da se nekaj dogaja. Z vajo
»Stoječe nihalo« pa poglobimo občutek součinkovanja mišic med lovljenjem ravnotežja.
3.

Naučiti se nadzirati občutek lastnega glasu. Ob izvajanju dveh vaj lahko slišimo razliko v kakovosti
tona našega glasu glede na držo glave in glede na telesni položaj.

4.

Gibanje, dihanje in ton v ritmu. Dve vaji nas pripravita, da začutimo mišično napetost telesa ter da
ozavestimo, kako se gibanje, dihanje, proizvajanje glasu in tvorba zvena ter glasov medsebojno
funkcionalno povezujejo in združijo v istem ritmu. Vaja »Vihtenje lasa« je zahtevna, saj je potrebno
z desno roko vrteti laso, sočasno klicati »hoo« in temu dodati še ritmično gibanje leve roke in leve
noge, tako da stojimo le na desni nogi. Pri vaji »Na gugalniku« pa ugotovimo, da se dihanje samo od
sebe prilagodi našemu ritmičnemu odrivanju ob guganju – zrak priteka med guganjem nazaj,
guganje naprej pa sovpada z ekspiracijo in fonacijo.

5.

Součinkovanje duševne in mišične napetosti. Z dvema vajama se naučimo sprejeti in začutiti držo
kot duhovno-mišični pojav.

6.

Prvo vodenje diha. Pri vaji »Upihniti svečo« upoštevamo občutenje različnih stopenj napetosti in
dopustimo, da se zgodi inspiracija, pozornost pa »sama od sebe pripelje do najboljše regulacije
izdišnega pritiska in napetosti ustnic« (Coblenzer in Muhar, 2003, str. 40).

7.

Drža. Ta sklop sestavljajo tri vaje: »Popravljanje drže med hojo« s knjigo na glavi, »Popravljanje drže
v sedečem položaju« tako, da z guganjem trupa naprej in nazaj določimo mesto, kjer se držimo
navpično, in »Izravnavanje tilnika z elastično pomočjo«, kjer sklenjen elastični trak pritrdimo na zid
in si ga položimo okoli vratu, tako da v tilniku začutimo nateg.

8.

Mišična vadba za glasovno dihanje. Štirinajst vaj tega sklopa prek različnih telesnih položajev
pripravi mišice za ekonomično glasovno dihanje. Vaje vključujejo upočasnjeno vstajanje s stola,
guganje in balansiranje telesa na področju medenice, valjanje na hrbtu, raztezanje hrbta ter
krepitev mišične naravnanosti hrbta stoje, v predklonu ali s pomočjo partnerja. Cilj približno
polovice vaj tega sklopa je z zehalno napetostjo v predelu pasu povečati dejavnost trebušne
prepone. Za nosilnost glasu je namreč odločilnega pomena, da igra prepona zaviralno vlogo. Druga
polovica vaj je oblikovanih tako, da se mišice drže (hrbtne, interkostalne, trebušne in prepona), ki
vplivajo na oblikovanje zehalne napetosti v predelu pasu, z lahkoto vključijo v fonacijo (npr. vzklika
»hooo« ali »haloo!«).

9.

Dihanje in intencija. S štirimi vajami pritegnemo k sodelovanju čute vida, sluha, voha in tipa in
opazujemo intencionalno pozornost in intencionalno pogojeno inspiracijo, ki se odvija med
natančnim opazovanjem, prisluškovanjem, vohanjem ali tipanjem.

10. Primerjava mehanskega in intencionalnega gibanja. Z naslednjimi osmimi vajami si pomagamo
razviti občutek za evtonijo in razbrati različna razpoloženja, da bi znali razumeti vlogo intencije.
Ugotovimo, da je pri navadnemu, mehanskemu predklonu, dvigu ali stisku roke inspiracija ob gibu
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bolj plitka kot pa tista, ki se odvija ob naši intencionalni naravnanosti, ko se sklonimo ali stegnemo
roko z namenom, da bi nekaj dosegli ali sporočili. Vaje vključujejo še uravnavanje napetosti z
občutenjem stičnih površin v sedečem položaju in lovljenje ravnotežja.
11. Pot k tonski opori. Ob vaji z napenjanjem loka kot intencionalnim gibanjem izkusimo, kako povišana
mišična napetost ob napenjanju tetive in hkratni fonaciji povzroči, da zaradi zaviranja sil izdiha, tj.
tonske opore, prsni koš ostane razširjen; ton lahko zato niha dalj časa.
12. Ritmično napenjanje in sproščanje dihalnega pritiska pri govorjenju in petju. Popuščanje napetosti
imenujemo tisto dogajanje, ki sproži refleksno dopolnitev zraka takoj po končani ekspiraciji in
fonaciji. Ritmična izmenjava fonacije in vdiha pomeni, da moramo govorjeno oz. peto vsebino
členiti na posamezne časovne enote ali fraze. Temu je namenjenih petnajst vaj, ki predvidevajo
popuščanje napetosti med rokovanjem z elastiko, vzmetjo in žogo, štetjem, izgovarjanjem besed in
glasov [], med čustvenim izražanjem, govorjenjem v slogu litanij, recitiranjem pesmi,
pripovedovanjem pravljic in narekovanjem pisma.
13. Artikulacija in glas kot uravnalca dihanja. Dve vaji sta posvečeni pripravi na artikulacijo in zajemata
razgibavanje mimičnega mišičja in jezika ter govorjenje z zamaškom v ustih.
14. Plastična artikulacija je tista, »ki s pomočjo telesne muskulature izhaja iz intencije« (Coblenzer in
Muhar, 2003, str. 87). Oddaljene mišične skupine in čustva usmerjajo fino motoriko na govorilih,
zato šest vaj vključuje gibe rok in nog, plastično artikuliranje zapornikov [p] in [b] na ustnicah,
glasov [d], [l], [r] in [s] na konici jezika in zgornjih zobeh, glasu [ŋg] na hrbtu jezika in nebu ter glasu
[x] na nivoju glasilk.
15. Glasovni zastavek. Trd ali aspiriran zastavek ni ekonomičen, zato avtorja predvidevata dve vaji za
usvojitev mehko-elastičnega nastavka, s katerim lahko izdišni zrak spremenimo v zven s kar najmanj
napora.
16. Indiferenčna lega. Z vajo brundanja [xm] odkrijemo lastno glasovno lego, v kateri je izražanje
udobno in ekonomično.
17. Prilagajanje glasu prostoru. Roke v obliki školjke položimo za ušesa in s slušnim nadzorom svojega
govorjenja ugotovimo, če smo naravnanost ustrezno prilagodili prostoru. »Za to je potrebno
intencionalno prisluškovanje, ki bistveno prispeva k nosilnosti glasu« (Coblenzer in Muhar, 2003,
str. 97). Če uspemo med nadaljnjim govorom ohraniti takšno naravnanost, bomo dosegli »najboljši
učinek z najmanjšim glasovnim naporom« (prav tam).
18. Stopnjevanje pozornosti z aktiviranjem mišic. Z zadnjima dvema vajama skozi pritisk ali z vlečenjem
partnerja občutimo spremembe mišične napetosti in s tem povezano spremembo pozornosti.
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3.3. ALEXANDROVA TEHNIKA
»Sprememba označuje izvrševanje aktivnosti zoper življenjsko navado« (Alexander, 1989, str. 3).
Fredrick Matthias Alexander se je rodil leta 1869 v Avstraliji. Po poklicu je bil igralec, med kariero pa so
mu glasovne težave preprečile, da bi nastopal. Njegova težava ni bila organske narave, pomagati mu
niso znali ne zdravniki ne učitelji, zato se je vprašal, ali je možno, da sam počne nekaj takšnega, kar bi mu
škodilo. Z opazovanjem v velikih ogledalih je ugotovil, da je vsakokrat, preden je spregovoril, napel vrat,
glavo zasukal nazaj in prsni koš porinil navzven, s tem pa slabo vplival tako na dihanje, kot tudi na tvorbo
glasu (Kosminsky, 1999). Svojo tehniko je prvotno razvil kot metodo glasovnega treninga za pevce in
igralce, danes pa jo razumemo kot proces samoopazovanja in zavestne uporabe lastnega telesa ter
posledično kot način uporabe celotnega telesa pri različnih aktivnostih, s katerim so odstranjene
napetosti in obremenjenost ter je omogočeno lahkotno in učinkovito gibanje.

Slika 3: F. M. Alexander pri poučevanju lastne tehnike. Vir: alexandertechniquebrooklyn.com

3.3.1. IZHODIŠČE
Če svoje gibanje primerjamo z gibanjem malčkov, ugotovimo, da nas večina z leti pridobi vrsto napačnih
navad in da telesa ne uporabljamo najučinkoviteje. Nekateri izmed navajenih vzorcev prenapetosti
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izvirajo iz nošenja bremen ter oponašanja drže in premikanja drugih ljudi. Drugi vključujejo napetosti, ki
se pojavijo kot odziv na raznolike oblike vsakodnevnih dražljajev: napetost v vratu in hrbtu med hitenjem
ter zategnjenost rok med vožnjo avtomobila ali pri delu za računalnikom.
»Védenje o tem, kako se telo giblje in odziva, se zdi poenostavljeno. Zavedati se in biti resnično pozoren
na prefinjenost tega gibanja je naučena spretnost, ki zahteva združeni trud« (DeCelle, Jain in Janssen,
2004, str. 13). Alexandrova tehnika (AT) ponuja praktične postopke za povečanje zavedanja (duševnega
in fizičnega) in izboljša kakovost vsakdanjega življenja na konkretni ravni (Kosminsky, 1999). Osredotoča
se na razvijanje zavedanja občutka lastnega gibanja v prostoru (kinestetično) med vsakodnevnimi
opravili in učencu nudi možnost, da škodljiv način gibanja spremeni v ugodnega in koristnega. Je način
blagodejnega premikanja, zato se je kot učinkovito terapevtsko orodje izkazala predvsem pri obravnavi
bolečin v vratu, ramenih in hrbtu.
Prvi korak v procesu učenja je samoopazovanje. Učenec mora biti pozoren na svoje telo od glave do pet
v smislu poravnave in kakršnih koli napetosti ali bolečin. Opazovati se mora, ne da bi kaj spremenil in
brez samokritike. Pozoren mora biti tudi na dihanje in se vprašati, ali se le-to sploh odvija ali pa ga je
med opazovanjem svoje poravnanosti zadržal. Med učnimi urami si prek učiteljevih verbalnih napotkov
in blagega polaganja dlani na kritična mesta pridobi izkušnje blagodejnega sedenja, stoje in premikanja.
To »učenje« ni intelektualno, ampak ontološko, saj vpliva na učenčevo »zavedanje jaza«, eksistence
Tommy Thompson, učitelj iz Bostona, pravi, da lahko s pomočjo AT prenehamo biti tisto, kar mislimo, da
smo, in postanemo takšni, kakršni smo v resnici (Chance, 1998).

3.3.2. UPORABNOST
Učinkovita je pri raznovrstnih težavah, uporabnike pa lahko razdelimo v štiri razrede:
- najpogosteje so to ljudje s kroničnimi bolečinami v predelu vratu, ramen ter v križnem, ledvenem in
prsnem predelu hrbta, ki so k učitelju AT napoteni s strani zdravnika specialista;
- nadalje je koristna za elitne glasovne izvajalce in druge profesionalce, saj pripomore k izboljšanju
dihanja, vokalnega in muzikalnega izražanja ter zmanjšuje anksioznost pred samim nastopom (AT je
bila velikokrat preizkušena s strani amaterskih in profesionalnih pevcev, glasbenikov, igralcev,
govornikov in plesalcev), športniki pa se je poslužujejo za izboljšanje koordinacije in atletskih zmožnosti
(veliko je specifične literature z razlago AT za tekače, igralce golfa, jahalce in učence borilnih veščin);
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- v tretjo skupino spadajo posamezniki s posebnimi okvarami in obolenji, kot so astma, specifične učne
težave, Parkinsonova bolezen, cerebralna paraliza, možganska kap in avtizem; AT namreč pozitivno
vpliva na senzorno integracijo, zavedanje telesa in koordinacijo vseh človekovih aktivnosti;
- četrta skupina zajema osebe, ki si želijo boljšega splošnega počutja in osebnostne rasti.
Alexandrova tehnika je močno razširjena na tujem, posebno v Avstraliji, Veliki Britaniji in ZDA, v Sloveniji
pa se je pri svojem delu poslužujejo redki fizioterapevti in terapevti, ki jih sicer zanimajo alternativni
pristopi in vzhodna medicina. Terapija po AT predvideva 10 do 40 srečanj, ki trajajo od pol ure do cele
ure. Delo po AT je individualno in zelo osebno, celo intimno, saj je narava ur takšna, da učitelj iz
učenčevih težav izve veliko o učenčevem načinu življenja in pogledu na svet.

3.3.3. ŠTIRJE KONCEPTI DOBRE UPORABE
Alexander je podal napotke za uravnovešenost ključnih delov telesa, s katerimi lahko škodljiv način drže
in gibanja spremenimo v ugodnega.
1. Koncept »vrat in ravnotežje glave«
Ravnotežje glave na vratu dosežemo tako, da sprostimo mišice vratu in glavi dopustimo, da se zavrti
naprej in gor, vendar le toliko, da čeljust ni stisnjena k prsnici in da je pogled še vedno usmerjen
naravnost. Ob tem si zamišljamo, da je glava osvobojena in da se dviga od vrha vratu navzgor. Iz tega
položaja se lahko glava prosto obrača v vse smeri.

Slika 4: Levo - pravilni položaj; vrat omogoča, da je glava uravnovešena v nagibu naprej in navzgor.
Desno - nepravilni položaj; glava je nagnjena nazaj in navzdol, vrat pada naprej. Vir: Barlow, 1973
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2. Koncept »hrbtenica in trup«
Druga zasnova je področje hrbtenice in celotnega trupa. Ko sedimo sesedeno, je hrbet izbočen, okrogel,
ramena pa zdrsnejo naprej. Takšen način sedenja skrajša celotno dolžino trupa. Naprej nagnjena ramena
so si preblizu, s tem zožijo trup in spredaj stisnejo prsni koš. Če sedimo preveč vzravnano, je hrbet
vbočen in čutimo veliko neudobja v spodnjem predelu hrbta ter med lopaticama. Tudi ta način drže
zaradi ukrivljenosti hrbtenice skrajša dolžino trupa in ga zoža, saj so ramena potegnjena nazaj in skupaj,
prsni koš pa je zadaj stisnjen.
Poravnavo glave z vratom in hrbtenice s trupom skušamo izboljšati tako, da si zamišljamo, kako se nam
glava dviguje od vratu navzgor, trup pa ji sledi. Če želimo iz sedečega položaja vstati, se enostavno
nagnemo nad stopala, prenesemo težo in s poravnanim trupom in vratom vstanemo. Enako velja za
posedanje. V obeh smereh gibanja gremo skozi t.i. opičji položaj, ki hrbtu omogoča, da ostaja čvrst in
poravnan, tudi ko gre za sklanjanje k tlom (Kosminsky, 1999).

Slika 5: Med posedanjem in vstajanjem gremo skozi t.i. opičji položaj. Vir: Brand, 1997
3. Koncept »kolčni sklep in noge«
Če so mišice, ki obdajajo kolčni sklep, med gibanjem naokoli preveč napete in zakrčene, smo sicer
relativno veliko gibljivost kolčnega sklepa primorani nadomestiti s sklanjanjem in prenaprezanjem v
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predelu okrog pasu, kar lahko vodi v poškodbe. Pas je sicer gibljiv, vendar ni sklep in ga ne bi smeli tako
uporabljati. Gibljivost pasu in celotne hrbtenice lahko uporabljamo pri plesu in športnih aktivnosti, ne
smemo pa te fleksibilnosti zlorabljati za sklanjanje v pasu ali pri zleknjenem sedenju. Tretji koncept ne
pomeni, da morajo biti noge v nekem določenem položaju, ampak le da želimo, da so proste v kolčnem
sklepu, medtem ko se gibljemo (Kosminsky, 1999).
4. Koncept »ramena«
Četrta zasnova za blagodejno uporabo telesa zadeva mišičje ramen, ki ga moramo prav tako
razbremeniti. Ramen ne smemo držati nazaj, saj tako postanemo le še bolj napeti. Namesto tega
moramo dovoliti, da se osvobodijo navzven in prosto lebdijo na prsnem košu. Ramena se bodo pravilno
uravnala, če bo trup pod njimi podaljšan in razširjen in če bodo vse mišice ramen razbremenjene.

3.3.4. DELO Z GLASOM PO ALEXANDROVI TEHNIKI: ŠEPETANI [A] (ANG. WHISPERED [A])
Že z upoštevanjem štirih pravil dobre uporabe se izboljša dihanje in poveča splošna vzdržljivost.
Zagovorniki trdijo, da AT omogoča prosto uravnavo vseh delov vokalnega trakta in ozaveščenost
povišanega zračnega toka, kar izboljša kontrolo glasu ter omogoči boljšo glasovno tehniko in čistejši ton.
Posebej za izboljšanje respiratorne in fonatorne funkcije je Alexander predvidel postopek Šepetani [a]
(ang. Whispered [a]). Sam ga ni nikoli natančno opisal, so pa to kasneje storili njegovi nasledniki.
Postopek je osnovan na dejstvu, da je kontrola nad dihanjem pri šepetanem tonu veliko večja kakor pa
med običajnim govorom ali petjem (Heirich, 1994). S tem, ko nam šepetanje [a] onemogoči, da bi bili
osredotočeni na želeni rezultat, tj. kvaliteto zvoka, se nam ponudi priložnost, da opazujemo svoje
telesne vzorce in občutke (Dias, 2003).
Šepetanje vokala je bilo izbrano zato, ker ni povezano z običajnimi slabimi vzorci vokalizacije. Heirich
(1994) dodaja, da je bil vokal [a] verjetno izbran zato, ker je za oblikovanje le-tega potrebno vertikalno
povečati prostor v ustni votlini, s tem sila težnosti čeljust spusti navzdol in naprej. Težnost bo opravila
večino dela, če smo sposobni popustiti napetost številnih mišic, ki spodnjo čeljust stiskajo k zgornji.
Učenje ne-napenjanja mišic spodnje čeljusti, ki so potrebne za žvečenje (m. temporalis, m. medial
pterygoid, m. masseter), je veliko težje in bolj prefinjeno, kakor preprosto spustiti čeljust.
Šepetanje se od fonacije razlikuje v tem, da se pri fonaciji glasilki med vibriranjem stikata po celotni
dolžini, pri šepetanju pa ostane med njima ravno tolikšen razmak, da zrak, ki drvi skozi, ustvarja šum.
Mehak in blag šepet glasu ne škodi, poškoduje pa ga forsirano šepetanje. Pri slednjem sta močno
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povečana napetost grlnih mišic in zračni pretok, zato se ga je potrebno izogibati, še posebej med
okrevanjem po glasovni težavi. Oseba z odklonom na področju fonacije, ki dela z glasom po postopku
Šepetani [a], mora zato šepetanje nadomestiti s sikanjem glasu [s]. Sikanje je uporabno, ker ne spodbuja
starih vzorcev navajenih pretirane napetosti grla, saj šum ne nastane na nivoju glasilk kot pri šepetanju,
ampak ob pretoku zraka skozi ožino med jezično konico in dlesnimi, hkrati pa omogoča produkcijo
namenoma hrupnega izdiha.
Alexander je imel že za časa svojega življenja veliko privržencev, ki so se pri njem učili tehnike in jo širili
naprej. Jane Ruby Heirich v svojem delu opisuje vaje za trening pevcev in govorcev, ki so jih nasledniki
Alexandra (med njimi F. P. Jones) izpeljali in nadgradili iz njegovega postopka. V nadaljevanju so opisane
prednosti uporabe postopka Šepetani [a], kot jih je zabeležil Alexander v svojih zapisih. Sledijo opisi
uporabe postopka, kot ga je zapisal F. P. Jones in je prilagojen za osebe, ki so že imele vozličke
(nastanejo kot posledica napačne uporabe sicer popolnega glasovnega mehanizma) ali druge vrste
glasovne težave neorganske narave. Prilagojen je tako, da namesto šepetanja [a] predvideva sikanje [s].
SPLOŠNE IN SPECIFIČNE PREDNOSTI UPORABE POSTOPKA ŠEPETANI [a]
1. Primarno je postopek vaja inhibicije (preprečevanja uporabe starih vzorcev) pri dihanju in tvorbi
glasu.
2. Pomaga pri učenju usmerjanja pozornosti na cikličen proces dihanja, kjer vdih ni začetni, ampak
končni del procesa, saj sledi izdihu.
3. Uporaben je za ponovno učenje elastičnosti mišic prsnega koša, saj dopušča večjo stopnjo raztezanja
in krčenja le-tega. Rezultat je okrepljeno prezračevanje pljuč in večje zaloge kisika ob učinkovitejši
odstranitvi oglikovega kisika.
4. Omogoča, da se kot odgovor na izdih odvije naraven vdih. Vaja se začne z nepripravljenim izdihom,
kar pomeni, da vadeči začne sikati brez predhodnega zajemanja sape, saj je v pljučih vedno na voljo
dovolj zraka za najmanj bežen glas.
5. Onemogoča njuhanje (»snifanje«), tj. slišno vdihavanje zraka skozi nos in sesanje zraka, kar se dogaja
zaradi prenizkega zračnega pritiska v grlu, zožanih prehodov v nosni votlini, nepotrebnega napenjanja
mišic vratu in grla, ter zakrčenosti ustnic, jezika in lic.
6. Onemogoča nepotrebno dvigovanje prsi med inspiracijo in njihovo ugrezanje med ekspiracijo.
7. Omogoči, da se abdominalne mišice vrnejo v normalno stanje.
8. Prek treninga učinkovite uporabe glasilk onemogoča pretirano odtekanje zraka.
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INHIBIRANJE VZORCEV PRIPRAVLJANJA NA FONACIJO
Pevci imajo še posebej navado pred samim začetkom fonacije zajeti sapo, vendar imamo vedno na voljo
toliko sape, da zmoremo z izdihom vsaj malo zasikati, zašepetati, govoriti in celo peti. Ko tako s sikanjem
najprej izdihnemo zrak, ki je že v pljučih, se bo po koncu faze ekspiracije vdih odvil sam od sebe. Vajo
začnemo tako, da s sikanjem najprej izdihnemo in se vadimo v inhibiciji, tj. ne počnemo običajnega.
Pevce bo zmotila drugačna kvaliteta glasu, saj so navajeni peti z večjo napetostjo mišic grla, vratu in
prsnega koša. Zato je potrebne nekaj potrpežljivosti in vaje, da se naučimo zaupati novemu vzorcu, pri
katerem vdiha ne naredimo, ampak ga zgolj dopustimo.
SIKANI VOKALI (prilagojeno za osebe, ki so imele vozličke, v originalni različici so vokali šepetani)
1. Govorimo (ne pojemo!) vokal [i] z visokim, »trapastim« glasom, nato isti glas izgovarjamo na vseh
višinah, od visokega cvilečega glasu do najglobljega možnega. Na enak način izgovarjamo še vokala
[o] in [a]. Opazujemo in primerjamo, kakšne razlike v višini dosežemo z govorno tehniko.
2. Z ustmi v pripravljenosti, da se odpro, in z najboljšo notranjo postavitvijo in obliko artikulatorjev za
določeni vokal, zasikamo pet vokalov v naslednjem zaporedju ter poslušamo, na kakšni višini je bil
posamezni glas zasikan: [si], [se], [sa], [so] in [su]. Ali vsi vokali zvenijo, kakor da so na isti višini? Ali
lahko po svoji volji spremenimo višino vsakega zasikanega vokala, ali pa je ta določena z obliko in
prostornino ustne votline in ostalih delov vokalnega trakta? Če se ne trudimo kakor koli prisiliti glasu
in le preprosto izgovorimo z rahlim sikom, koliko lahko vplivamo na višino zasikanega vokala?
Te izkušnje nam pokažejo, kaj se zgodi s turbulentnim zrakom med sikanjem, ko ta drvi skozi ožino med
jezično konico in dlesnijo. Zrak vdre iz pljuč in nastala sprememba zračnega tlaka spravi vokalni trakt v
vibracijo, ki za vsak vokal ustvari edinstven zvok. Pri petju višino določajo glasilke, ta višina je
koordinirana z določeno obliko vokalnega trakta, ki oblikuje vokal. Pri sikanju pa je ta »višina«, ki jo
slišimo, v celoti odvisna od vokalnega trakta.
TRENING DIHANJA
1. Prvo navodilo je, da samo opazujemo pozicijo jezika in smo pozorni na stik jezične konice s spodnjim
zobnim lokom, pozicije ne spreminjamo, pomagamo si lahko z ogledalom. Z mentalno predstavo med
razmišljanjem o vokalu [a], govorjenjem ali petjem vokala jezik spodbudimo, da se postavi v
omenjeno pozicijo. Če izberemo druge vokale, se pozicija čeljusti, jezika in mehkega neba nekoliko
spremeni.
2. Ko začnemo raziskovati sikanje, se spomnimo na zehanje ali »nasmeh navznoter«, ki oboči mehko
nebo kot kupolo in ne pomeni nobenih sprememb na ustnih kotičkih ali na obrazu. »Notranji
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nasmeh« izvabimo, če si zamislimo nekaj lepega in se »smejimo z očmi«; s tem se sprostijo ustnice in
ustvarjen je prost prehod do grla.
3. Usta zapremo in vdihnemo skozi nos. Opazimo, da je ta način vdiha počasnejši in da skoraj ni možno
hlastniti zraka. Če so nosni prehodi prosti, je nemogoče vdihniti slišno (njuhati ali snifati). Vrednost
postopka je v lagodnem privabljanju vdiha skozi nos.

3.4. UPOŠTEVANJE PSIHOFIZIČNEGA VIDIKA FONACIJE V HOLISTIČNI OBRAVNAVI GLASOVNIH MOTENJ

Predstavljene tuje tehnike za glasovno terapijo so nastale kot poskus reševanja raznolikih glasovnih
težav z glasom, saj so jih oblikovali avtorji, ki so se z glasom profesionalno ukvarjali na zelo različne
načine. Poleg ljudi, ki so zaradi motenega glasu vključeni v logopedsko obravnavo, so te tehnike uspešne
pri nekaterih drugih govornih težavah in drugih vrstah obolenj in stanj, koristne pa so tudi za tiste, ki
glasovnih težav sicer nimajo, ampak želijo optimalno izrabiti svoj glasovni potencial, to so elitni glasovni
izvajalci (pevci, igralci) in profesionalni glasovni uporabniki (retoriki, učitelji, itd.) Vse tri tuje tehnike
upoštevajo fiziotehnični model fonacije, ki poudarja pomen občutenja telesa, saj ta vpliva na dihanje,
appoggio, grlo, intenziteto glasu, resonanco, register, artikulacijo in končno na fonacijo.
Alexander, po rodu Avstralec, je svojo tehniko oblikoval okoli leta 1890. Sprva je bila predvidena kot
metoda glasovnega treninga za pevce in igralce, kasneje pa se je izkazala kot splošen način blagodejnega
gibanja. Pri učenju v odnos vstopata učenec in učitelj. Obstajajo različni programi učenja, ki so prirejeni
za potrebe športnikov, plesalcev, oseb z glasovnimi motnjami, oseb z bolečinami v hrbtenici, oseb z
različnimi obolenji in stanji, priporoča pa se jo vsakomur za izboljšanje počutja in kvalitete življenja.
Okoli leta 1936 je nastala Poudarna metoda za izboljševanje jecljanja in glasu danskega avtorja Smitha.
Po Poudarni metodi sta v odnosu udeležena pacient in klinični logoped (ang. clinician), kjer pacient v
ritmu ponavlja različne glasovne in govorne vzorce.
Avstrijska avtorja Coblenzer in Muhar sta knjigo Dih in glas (1976) podnaslovila kot »Navodila za dober
govor«. Poti k ritmičnemu dihanju prilagojeni fonaciji (še) nista izoblikovala kot tehnike ali metode. V
knjigi sta podala navodila za dober govor, pri katerem je fonacija vpeta v dihanje, ki ga določa telesno
gibanje, v njej se obračata na bralca, ki je pevec ali govorec, vaje pa izvaja sam, redkeje s partnerjem.
Za razliko od Alexandra in Smitha Coblenzer in Muhar upoštevata tudi psihotehnični model fonacije, po
katerem se fonacija začne z iniciacijo duha, nadaljuje z namero, namenom, vsebino, interpretacijo in
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duhovno osredotočenostjo, dokler v izrazu ne zazveni glas. Oba vidika fonacije, fiziotehničnega in
psihotehničnega, je v svojem programu upoštevala logopedinja Kosmačeva.
Sodobna literatura o terapiji glasovnih motenj v slovenščini je težje dostopna, zato je cilj 5. in 6. poglavja
natančno opisati Rehabilitacijski program za osebe z odklonom na področju fonacije po Kosmačevi, ga
primerjati z uveljavljenimi tujimi metodami in s tem približati slovenskim logopedom in študentom
logopedije. Podatki zanj so bili pridobljeni z metodo opazovanja in spraševanja logopedinje D. Kosmač
pri delu z osebami z glasovnimi motnjami ter z metodo študija knjig in člankov.
Za razumevanje programa rehabilitacije glasu po Kosmačevi je bistveno poznavanje pomena
evtoničnega stanja in ustrezne psihofizične napetosti, zato naslednje poglavje opisuje pomen evtonije za
glasovno produkcijo in nekatere tehnike, s katerimi si lahko pomagamo usvojiti evtonični telesni položaj.
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4

EVTONIJA

Beseda »evtonija« je grškega izvora in dobesedno pomeni skladno, blagodejno napetost. Po Glaserju
(1990) pomeni integralno izravnavo napetosti med držo in gibanjem. Brand (1997) jo označi kot
primerno napetost organizma, pa tudi kot metodo, s katero je to dobro napetost mogoče ponovno
vzpostaviti. »Evtonija ni nič tujega in vsiljenega. Je prvotno, naravno stanje, ki pa so ga prizadeli mnogi
škodljivi vplivi« (Brand, 1997, str. 74). Pregovori, kot je na primer »napet sem kot struna«, so pokazatelji
čustvenega stanja nekega človeka. Zato Brand pravi, da je evtonija tudi način življenja, pri katerem je
duša uglašena s telesom in človek z okoljem.
Avtorja Coblenzer in Muhar z izrazom evtonija mislita na stanje mišičja, »ki ni ne mlahavo ne zakrčeno,
ampak omogoča celotni muskulaturi srednjo elastično napetost« (Coblenzer in Muhar, 2003, str. 102).
Pomembno je, da najdemo pravo mero napetosti; to ne pomeni, da moramo biti vedno na sredi med
sproščenostjo in napetostjo, ampak da smo zmožni svojo napetost v trenutku prilagoditi vsakokratni
zahtevi (Brand, 1997). Na primer, ko prestavljamo pohištvo, razvijemo veliko napetosti in čvrsto
zagrabimo; ko rokujemo z lomljivimi predmeti, kot so očala ali tanki stekleni kozarci, pa primemo
narahlo in previdno. »V omenjeni evtoniji je napetost enakomerno porazdeljena po vseh mišičnih delih,
pozornost in refleksna občutljivost se stopnjujeta, občutljivost za čutne vtise se poviša« (Coblenzer in
Muhar, 2003, str. 102). Brand dodaja, da prava mera napetosti, ki jo najdemo le v tankočutnem odnosu
do okolja »poveča moč, izboljša koncentracijo in naredi človeka bolj samozavestnega ter prijaznejšega
do drugih« (Brand, 1997, str. 6).
Pomen evtonije je v tem, da vsakdanja opravila opravljamo na »evtonični« način, tj. da se v vsak položaj
vključimo z njemu primerno napetostjo ali močjo, tudi pri gibanju, kjer se položaji hitro menjajo (Brand,
1997). Določena moč in napetost sta potrebni za vse naše aktivnosti, tudi za mirovanje, pri katerem pa
so aktivne dihalne mišice, srce, možgani in prebavila. »Sama napetost je torej dobra in koristna, motnje
v našem počutju povzroča le preveč ali premalo napetosti« (Brand, 1997, str. 7).

4.1. EVTONIJA KOT METODA
Gerda Alexander (1908 - 1994) je bila danska učiteljica nemškega rodu, ki je oblikovala metodo
samorazvoja in jo poimenovana Evtonija. Termin Evtonija izraža harmonično uravnoteženo »nenehno
prilagajanje napetosti stanju ali dejavnosti trenutku« (Brand, 1997, str. 4). Podobno kakor M.
Feldenkreis tudi Alexandrova bolj kot zgolj telesno vadbo poudarja inteligentnost, občutljivost in
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zavedanje v smislu čuječnosti (več v podpoglavju 4.3.4.). S to metodo naj bi razvili sposobnost zavedati
se in regulirati mišični tonus.
Brand (1997) v delu Evtonija: naravna moč: zavedajmo se sebe, drugih in okolja, izkusimo svojo vpetost v
življenje, živimo srečneje opisuje »preproste vaje, ki ne glede na starost omogočajo ljudem, da izkusijo
evtonijo« (prav tam). Pripomočki za vajo so preprosti, potrebujemo le palice in žogice. Vaje se večinoma
izvajajo v mirujočem položaju leže, na hrbtu, trebuhu in boku, pa tudi sede (na stolu in na tleh) ter kleče.
Nekaj je vaj v gibanju, kot so vaje posedanja in hoje ter dvigovanja, vlečenja in podajanja predmetov.
Raznolike vaje nam pomagajo ozavestiti občutenje različnih predelov telesa med mirovanjem in
gibanjem, z namenom prepoznati in uveljaviti tiste načine gibanja in poravnavo telesa, ki so najbolj
blagodejni in ki celo med samo aktivnostjo mišicam omogočajo počitek. Avtor dodaja, da je za praktično
izvajanje potrebno prenehati misliti in se le zavedati in občutiti, potrebna je »prijazno motreča,
nenamerna duhovna navzočnost – prezenca – ki omogoči, da se zgodi, kar se samo hoče zgoditi« (Brand,
1997, str. 8).
Kdor se vadi v evtoniji, mora načela delovanja uresničevati neposredno v vsakdanjem življenju. Vsako
vsakdanje opravilo postane vaja za evtonijo. Drugače je npr. pri hatha jogi, kjer vadimo položaje, asane,
ki vplivajo na krvni obtok, živčevje in žleze, kar posledično izboljša kvaliteto življenja, sicer pa jih
praviloma ne moremo direktno aplicirati na vsakodnevna opravila.
Načela evtonije, katerih se moramo držati, dokler ne postanejo naša narava in jih ne prenesemo na vse,
kar počnemo, so:
1. Občutiti lastno telo, kaj in kako počnemo: pri vajah za občutenje telesa ob tipanju sta pomembna dva
občutka: občutljivost kože za dotik in kinestetični občutek. Sem spadajo tudi vaje za ozaveščanje
telesa in telesne prostornine ter vaje za občutenje kosti in za izravnano tonusa.

Slika 6: Čutenje tal prek žogic pod medenico. Vir: Brand, 1997
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2. Predanost, samoumevno vzpostavljanje odnosa z vsem, s čimer imamo opraviti: za učinkovito
ravnanje s predmeti (pisalo, kladivo, športni rekviziti ...) moramo s predmeti vzpostaviti odnos,
postati morajo podaljški naših okončin in spremeniti se mora mišična napetost. Ta odnos je bolj
duhoven kot pa telesni. Avtor navaja vaje za vzpostavljanje odnosa s predmeti, s katerimi rokujemo,
vaje za vzpostavljanje odnosa s svojim telesom ter vaje za vzpostavljanje odnosa s prostorom in
stvarmi v prostoru, ki jih ne dosežemo, pri katerih je pomen intencije še bolj opazen.
3. Iztegovanje zoper upor, pravilno občutenje in ravnanje z različnimi upori: tu gre za spoznavanje in
dopuščanje mišičnih refleksov, ki so nujni, da se upremo sili gravitacije. »Naše telo je pravi čudež, ker
je zdaj gibljiva veriga, zdaj trdna, nosilna palica« (Brand, 1997, str. 55). Za gibanje je nujno oboje, saj
je od uravnoteženega razmerja med upoštevanjem volje in dopuščanjem refleksov odvisna naša drža.
»Če bi bila odvisna samo od iztegovalnih refleksov, bi se iz stoječega položaja ne mogli usesti ali
skloniti se«, za vse to je potrebno naše hotenje (Brand, 1997, str. 56). Če pa se preveč vključujemo z
voljo, na primer, da se namerno izprsimo ali nategujemo tilnik, zaviramo reflekse.
Sprva imamo lahko nekaj težav, kot so fizične bolečine, ki pa izginejo, če niso posledica hujšega
bolezenskega stanja. Na začetku procesa spreminjanja navajene neprimerne telesne drže, nova, bolj
pravilna drža povzroča neprijetne občutke, saj se »mehanoreceptorji odzivajo na nove vzorce
napenjanja in pritiska« (Bunch v Shewell, 2009, str. 112). Na plano lahko pridejo tudi duševne težave,
bolečine in močna čustva, ki smo jih potlačili. Poleg tega se z našim načinom gibanja in držo močno
identificiramo, zato se na začetku svojih vzorcev oklepamo in preidemo nazaj vanje takoj po končani vaji.
Preden postanejo novi modeli živčno mišičnega vedenja del implicitnega, tj. telesnega spomina, morajo
biti ponovljeni neštetokrat (Schewell, 2009). »Skoraj vedno mora preteči še nekaj časa, da duša lahko
sledi telesu« (Brand, 1997, str. 13).
F. M. Alexander, ki je izoblikoval Alexandrovo tehniko, se je srečal z istim problemom. Po tem, ko je
razvil štiri koncepte dobre uporabe, je opazil, da zakoreninjene stare navade prevladujejo in mu
preprečujejo, da bi pri vsakodnevnih aktivnostih uporabil nove. Ugotovil je, da lahko v gibanje in držo
telesa vnese nove vzorce tako, da pred vsakokratno aktivnostjo v mislih izreče ne starim navadam in s
tem dovoli, da se dogodi nov način uporabe lastnega telesa. Ta odločilen proces je poimenoval inhibicija,
ki je po SSKJ (2000) »zaviranje, zadrževanje; v psihologiji: inhibicija čustvovanja in mišljenja«.
Avtor Brand svari, da Evtonija kot metoda ni vsestransko zdravilo: če se ne gibljemo zadosti, moramo
najprej okrepiti zanemarjeno mišičje, če smo prenapeti zaradi napačne diete, prehrane in
prehranjevanja, pa je potrebno najprej spremeniti prehranjevalne navade.
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4.2. EVTONIJA IN GLAS
Predstavljajmo si kitaro, ki je zmečkana. Njeno telo ima nesimetrične vbokline in izbokline, vrat je
prelomljen. Če poskusimo nanjo zaigrati, opazimo, da ne gre, zato poskusimo bolje namestiti strune, jih
zategniti ali speljati mimo polomljenega vratu. Nekaj časa lahko nanjo za silo uspešno brenkamo, čeprav
se moramo bolj potruditi, da pridobimo glasnost, ki se je zaradi pomečkanega resonatorja izgubila. Ko
prva struna poči, si mislimo »nič ne de, saj imam še pet strun, če se še malo bolj potrudim in z
napenjanjem drugih strun nadomestim izgubo, lahko še vedno igram v celotnem obsegu.«
Z našim glasom je podobno in lahko predvidimo, kam bi takšno ravnanje pripeljalo. Med vsemi
skupinami mišic v telesu, vključno s trebušno prepono in glasilkami, obstaja nenehno vzvratno
součinkovanje, ki je pogosto moteno. »Učinkovitost vokalnega aparata je odvisna od poravnave telesa in
varčnosti, s katero funkcionira« (Linklater v Schewell, 2009, str. 106). Zato je najprej potrebno zravnati
trup in poravnati vrat (telo in vrat kitare). Šele zatem preverimo napetost glasilk (strun) in končno lahko
uživamo v polnem zvočnem obsegu.
Vsaka sprememba napetostnega razmerja na enem delu telesa učinkuje na celoten organizem.
Duhovna, telesna, dihalna in glasovna napetost so med seboj soodvisne: od evtonične drže, ki je temelj
fleksibilnega dihanja, je odvisno tudi ekonomično proizvajanje glasu. Pri večini ljudi je uglašeno
součinkovanje med držo, gibanjem in dihanjem moteno. Če je mišična napetost premajhna, bomo sedeli
zleknjeno in sesedeno, v hrbtu bomo ukrivljeni. Če smo zaskrbljeni, je večja verjetnost, da bo naša drža
toga. Po Shewell (2009) naša običajna drža telesa v sedečem položaju vpliva na naše udobje in
dolgoročno blaginjo našega telesa. Oblika hrbtenice v običajnem sedečem položaju ima kratkoročne
učinke na udobje, dihanje in energijo, ter dolgoročne na sam mišično skeletni sistem. Idealno poravnavo
si lahko predstavljamo kot zmes dveh nasprotujočih si sil: gravitacije, ki nas usidra na površino na kateri
smo, in lahkotnosti, ki nas podaljša navzgor proti nebu. To je tretje načelo evtonije, iztegovanje zoper
upor.
Po avtorici Shewell (2009) mora biti telo kolikor se da prosto navajenih čudnih drž in s tem prekomerne
napetosti. »… Navajena napetost mnogih odraslih lahko omejuje močno držo in ekspresivni glas, poln v
obsegu in barvi kakor pri zdravih malčkih, katerega lahko uporabljajo nenehno brez vnetja grla«
(Houseman v Schewell, 2009, str. 73).
Naš skelet deluje kot veriga, ki je sestavljena iz posameznih členov; vsak izmed njih mora biti čvrst, in
hkrati prosto gibljiv, tako da je možno verigo popolnoma napeti in vzravnati pa tudi zložiti v najmanjši
možni volumen. Okostje je zapleteno omrežje kosti, ki so popolnoma povezane z glavo, vratom, rokami,
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hrbtenico, rebri, medenico in nogami. Hrbtenica je osrednja podpora za celotno telo in če ni poravnana,
je zmanjšana možnost podpore celotnemu telesu. Takrat morajo mišice, ki imajo druge naloge,
priskrbeti to podporo. »Mišice enega telesnega področja razvijejo običajni vzorec prevelikega
napenjanja, ki lahko ostane neopažen, dokler ne povzroči problema s tem, ko vpliva na samo delovanje«
(Schewell, 2003, str. 113).
Ekonomična srednja elastična napetost vseh vpletenih mišičnih skupin je predpogoj za zvočen glas. Cilj ni
odsotnost napetosti, ampak razbremenitev, tj. redukcija nepotrebne in neprimerne napetosti, saj ta
pretirana trdota in krajšanje mišičnih vlaken povzročata raznovrstne probleme. Prevelika psihofizična
napetost se pri ljudeh usmeri na različna mesta in področja ter se kaže kot glavobol, bolečine v hrbtu,
želodčne ali črevesne težave, bolečine v bokih in nogah, pa tudi v hiperfunkcioniranju rahločutnih mišic
grla.
Hrbtenica je vzmetna os našega telesa in človeku omogoča vzravnano držo. Okrog njenega najdaljšega
prsnega dela je zgrajen dihalni aparat. Z vzravnano držo ni stisnjen niti sapnik, niti glavne arterije in vene
v tilniku, zato so možgani ob takšni drži preskrbljeni z največjo možno količino zraka in krvi. Fleksibilno
mišičevje okrog hrbtenice ustvarja dobre pogoje za sproščeno notranje gibanje trebušne prepone in tudi
celotne glasovne muskulature. »Glas je odvisen od poravnave glave in vratu« (Schewell, 2009, str. 111).
Grlo je obešeno na osnovno podlago lobanje z mišičnim in veznim tkivom, ne z direktnimi povezavami
kosti. Lahko bi rekli, da je center nenehnega bojišča med skupinami globokih mišic iztegovalk in
upogibalk vratu in zgornjega dela hrbta.
Dihanje ne zagotavlja zgolj potrebne oskrbe telesa s kisikom, temveč je tudi vir energije za tvorjenje
glasu in glasov. Tesno je povezano s stanjem vzburjenosti telesa in stopnjo napetosti mišičevja; iz
izkušenj vemo, da človek drugače diha, kadar je razburjen, živčen ali napet. Sprostitev govorne napetosti
omogoča govorjenje, ki nas ne utruja in ob katerem se zavedamo kontakta. Kratek trenutek sprostitve
govorne napetosti pripelje do spontanega vdiha. Ključni element sprostitve govorne napetosti pa je
pravilna izgovorjava končnih soglasnikov ali samoglasnikov.
V supraglotskih prostorih mora »za nastajanje soglasnikov na odgovarjajočih zaviralnih mestih stopiti v
akcijo ventilni mehanizem« (Coblenzer in Muhar, 2003, str. 106). Ta ventil se pri zapornikih nenadoma
odpre, pri izgovorjavi pripornikov pa se ventilni prostor zoži. Avtorja ugotavljata, da je reakcije v preponi
možno doživeti le s pravilno artikulacijo, za katero pa morajo biti artikulacijske mišice v evtoniji.
Dodajata, da se evtonije ne da vaditi na posameznih mišičnih skupinah, niti ni možno omejeno upravljati
z njo, saj je nedeljiva. »Če ima klient »stisnjen« glas zaradi prekomernega krčenja mišic okoli vratu, je
pomembno zagotoviti, da so mišice ramen, vratu in hrbta proste pretirane napetosti in da je dobra
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poravnava glave in vratu. Prav tako preverimo, da je zračni pritisk zadosten za razmak glasilk brez
pretiranega napenjanja v grlu. Nekaj preprostih telesnih vaj namreč ogreje mišice, poviša pozornost in
poveča energijo pred samim neposrednim delom na govoru in glasu« (Schewell, 2009, str. 79). Obsežne
raziskave so pokazale, da je Le Silverman program (ang. Le Silverman voice treatment LSVT), ki
predvideva intenzivno ponavljajoče se praktično delo, učinkovit pri izboljšanju jasnosti govora in
glasnosti celo pri ljudeh, pri katerih je glasovni problem del splošnega nevrološkega stanja, kot je
Parkinsonova bolezen (Fox et. al., 2002, v Schewell, 2009).

4.3. MENTALNE IN GIBALNE TEHNIKE, KI SPODBUJAJO EVTONIJO
»Pravilna uporaba telesa je posledica harmonije med telesom in umom ter občutka mirnega in lahkega
življenja« (Hewitt v Schewell, 2009, str. 110). Da bi znali čim bolj blagodejno uporabljati telo, se lahko
poslužimo različnih tehnik za uravnovešanje telesa, uma in duha.
Naš um in naše telo funkcionirata kot integrirana entiteta. Vse navade, fizične in mentalne, so le del
psihofizične narave. Naše prepričanje, mišljenje o določeni aktivnosti, narekuje način, s katerim
pristopimo k njim. Prav tako pa dolgoletna navajena napetost in neučinkovita koordinacija med
aktivnostjo vplivata na naše splošno počutje in mišljenje. Ta miselnost je na vzhodu že tisoče let prisotna
v jogi, mnogoterih borilnih veščinah, Qi gong2 in kitajski medicini, za evropskega pionirja pa štejemo
Gustava Theodora Fechnerja, ki je 1860. leta objavil delo Elementi psihofizike.
V 20. stoletju je postalo tovrstno razmišljanje pogostejše tudi na Zahodu in izoblikovali so se mnogi
programi in teorije. Danes služijo kot dopolnilne metode uradni medicini: avtogeni trening, Couejeva
metoda avtosugestije, progresivna mišična relaksacija po Jacobsonu, Feldenkraisova metoda,

2

Qi gong, Chi kung ali Chi gung (poslovenjeno »Či gong«) je praksa usklajevanja ritmičnega dihanja, počasnega
stiliziranega tekočega gibanja in mirnega zavednega stanja za vadbo, zdravljenje in meditacijo. S koreninami v
kitajski medicini, borilnih veščinah in filozofiji, se na Qi gong tradicionalno gleda kot na prakso negovanja in
uravnoteženja »resnične življenjske energije«, Qi (či). V Indiji to energijo imenujejo prana, Indijanci jo imenujejo
vakoinda, v Stari Grčiji so jo imenovali entelehia, v času Rimskega imperija Vis vitalis, na Zahodu pa se danes
omenja bioenergija. Zdravje naj bi temeljilo na uravnoteženem gibanju te energije v telesu.
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Aleksandrova tehnika, zdravljenje z dihanjem, kognitivno vedenjska terapija, Delo na človeku (E.
Gindler), Ideokineza (M. E. Todd), Franklinova metoda, Fitzmaurice Voicework idr.
Z vsakodnevnim posluževanjem različnih oblik psihofizične relaksacije lahko zmanjšamo dovzetnost za
doživljanje vsakdanjega stresa in splošno nepotrebno psiho-fizično napetost, katere pogoste fizične
posledice so plitvo dihanje ter zakrčenost mišic vratu in ramen, ki lahko, med drugim, dolgoročno
rezultirajo tudi v funkcionalnih motnjah glasu.
Zelo enostaven način sprostitve je poslušanje umirjene ali meditativne glasbe, kar ne zahteva nobenega
predznanja ali inštruktorja. Po avtorici Shewell (2009) je lahko že 15-20 minut ležanja v tišini brezmejno
razbremenjujoče in uravnotežujoče. Pacientom, ki so v programu rehabilitacije zaradi hiperfunkcionalne
disfonije, Kosmačeva priporoča vaje po metodi Feldenkrais, progresivno mišično relaksacijo po
Jacobsonu, avtogeni trening (telesno-čustvena sprostitev) in avtosugestivni program3. Nekatere pa bodo
morda pritegnile bolj poglobljene vrste sproščanja in zavedanja občutkov, kot sta joga in čuječnost, ki sta
pravzaprav življenjska sloga in katerih miselnost je že v osnovi v nasprotju z doživljanjem stresa.
Znanih je več metod za sproščanje prekomerne mišične in duhovne napetosti, izmed katerih lahko
samoiniciativni bolnik izbere sebi najbližjo. Njih skupni vidik je bolj sproščen, in s tem za polno zavedanje
in doživljanje dovzetnejši pogled na svet: Feldenkraisova metoda, progresivna mišična relaksacija,
avtogeni trening, čuječnost in joga.

4.3.1. FELDENKRAISOVA METODA
Metodo Feldenkrais je razvil dr. Moshe Feldenkrais, doktor fizike, inženir, znanstvenik in inštruktor juda.
Učil je, da lahko povečanje kinestetične in proprioceptivne ozaveščenosti gibanja vodi k večji
funkcionalnosti, zmanjšanju bolečin in enostavnejšemu ter udobnejšemu gibanju. »Izkoristite vse vaše
potenciale, razširite meje možnega, naj nemogoče postane mogoče, naj težko postane lahko, lagodno,
prijetno in končno - lepo« (dr. Moshe Feldenkrais). Prav tako je trdil, da se z udobnejšim gibanjem

3

Avtosugestija je zaveden ali nezaveden proces, pri katerem sami sebe prepričamo, ali sami sebi damo neko misel.
Utemeljitelj avtosugestije in t.i. Couejeve metode je francoski farmacevt in psiholog, Émile Coué (1857-1962).
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izboljša kvaliteta življenja, saj gibanje direktno vpliva na kognitivne in emocionalne funkcije. S
fleksibilnostjo gibanja pride tudi fleksibilnost uma. Po metodi Feldenkrais z nežnimi, lahkimi gibi in
usmerjeno pozornostjo na občutenje specifičnih delov telesa in telesa kot celote, dosežemo optimalen
način gibanja in izboljšanje telesnih funkcij. Podobno kakor Alexandrova metoda je tudi metoda
Feldenkrais način učenja bolj svobodnega in enostavnega gibanja, ki je koordinirano in uravnoteženo.
Obe metodi pedagogike gibanja »teoretizirata, da gibanje ni samo telesna funkcija, marveč tudi
duševna, zato na to dvoje ne bi smeli gledati ločeno, ampak celostno« (DeCelle, Jain in Janssen, 2004.
str. 4).

Slika 7: Tako kakor otroci, se moramo tudi mi nalogi posvetiti z vsem svojim bitjem. Vir: Triebel-Thome,
1997
V Sloveniji je kar nekaj certificiranih učiteljic metode, ki jo poučujejo prek dveh tehnik, to sta
funkcionalna integracija (FI) in ozaveščanje skozi gib (ATM).
Funkcionalna integracija ali povezovanje funkcij je individualno delo učenca s certificiranim učiteljem in
je prilagojeno potrebam posameznika. Učitelj z opazovanjem učenčevega gibanja in mirovanja ter z
nežnimi dotiki odkrije škodljive vzorce gibanja ter poskuša vzpodbuditi bolj svoboden, enostaven in
funkcionalen način gibanja.
Ozaveščanje skozi gib ATM (ang. awareness through movement) pa se odvija v skupini, kjer učitelj
učencem podaja samo besedna navodila, gibov pa ne demonstrira in jih ne popravlja. Učenje po tej
tehniki je neprimerno za osebe s težjimi motnjami sluha in za osebe s tistimi govorno jezikovnimi
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motnjami, ki vključujejo moteno razumevanje govorjenega jezika: zaostanek v govorno jezikovnem
razvoju, motnje avtističnega spektra (MAS), nekatere vrste afazije, idr. Lekcijo sestavljajo vaje
enostavnih in udobnih gibov, ki sčasoma prerastejo v kompleksnejše gibanje v večjem obsegu. Vsak od
udeležencev se ob navodilih giblje v svojem ritmu in obsegu, kakor mu omogoča in dopušča lastno telo.
Obstaja ogromno načinov gibanja, zato so posamezne lekcije med seboj zelo raznolike.
Z metodo si učinkovito pomagajo gibalno ovirani, ljudje s kroničnimi bolečinami, psihološkimi in
nevrološkimi problemi. Športnikom, plesalcem, pevcem, igralcem in glasbenikom pa novo pridobljeno
lahkotno in popolno gibanje omogoči vrhunsko predstavo. Enako kakor Alexandrovo tehniko, so tudi
Feldenkraisovo metodo v svoje delo zajeli učitelji različnih področij, vključno z učitelji petja4 in terapevti
glasu.

4.3.2. PROGRESIVNA MIŠIČNA RELAKSACIJA
Progresivna mišična relaksacija (PMR) je tehnika, s katero se je mogoče z izmeničnim napenjanjem in
sproščanjem mišic postopno znebiti napetosti in strahov. Je način postopne sprostitve celega telesa, s
katero se uravnovesi delovanje vegetativnega živčnega sistema, hkrati pa se veča človekova odpornost
na stresne situacije in njegova sposobnost soočanja z njimi.
Metodo je 1930. leta opisal Edmund Jacobson, ameriški zdravnik interne medicine in psihiatrije ter
fiziolog. Skozi mnoge raziskave je dokazal povezavo med pretirano mišično napetostjo in telesnimi ter
psihološkimi motnjami. Ugotovil je, da je napetost vedno povezana s krajšanjem mišičnih vlaken ter da
se z znižanjem mišične napetosti zmanjša aktivnost centralnega živčnega sistema.
Progresivna mišična relaksacija (PMR) temelji na dognanjih, da je sprostitev ravno v nasprotju s stanjem
razburjenja, zato je mišice lažje sprostiti, če so te v stanju večje napetosti, kot če je stopnja njihove

4

Dodatno branje: Singing with your whole self: Feldenkrais Method and voice, avtorjev S. H. Nelson in E. BladesZeller. Knjiga je brezplačno dostopna na URL naslovu http://www.google.si/books?hl=sl&lr=&id=HnbEtKVtZ8C&oi=fnd&pg=PP1&dq=feldenkrais+method+voice&ots=ucNmyrciL0&sig=YJP1Rln8FuLG3N-urCpc7EJK7A&redir_esc=y
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napetosti nižja (Jacobson, 1974, 1976). Po postopkih PMR izmenično krčimo in sproščamo vse glavne
mišične skupine v telesu: roke in dlani, obrazne mišice, vrat, prsni koš, ramena, hrbet, trebuh, noge in
stopala. V fazi vdiha (inspiracije) napetost stopnjujemo, v fazi izdiha pa jo nenadoma sprostimo.
Napetost mišice traja 10 sekund, sproščeno stanje pa 20 sekund. Tehnika predvideva izvajanje dvakrat
dnevno po 20-30 minut.

Slika 8: Napenjanju mišic sledi resnična sprostitev. Vir: Hall, 1997
PMR se uporablja kot splošno zdravilo in kot zaščita pred psihosomatskimi motnjami. Rezultati se kažejo
na mnogih področjih: od zmanjšanja stresa, jeze, pogostosti napadov panike, fobij in psihosomatskih
motenj, do izboljšanja koncentracije, spontanosti, kreativnosti, povečanja samozavesti in sposobnosti
soočenja z lastnimi strahovi, zmanjšanja krvnega pritiska in izboljšanja spanja.
Tri vaje progresivne mišične relaksacije so preproste in učinkovite, zato so uporabne pri terapiji. Pred
začetkom vadbe najprej nekajkrat globoko preponsko vdihnemo in izdihnemo. Pri vajah PMR se
skušamo najprej zavedati že prisotne napetosti, nato jo postopoma še dodatno povečujemo, in napetost
zadržimo za približno 5 sekund, nazadnje pa z nenadno popustitvijo dosežemo sprostitev napetosti.
Vdihavamo ob mišičnem napenjanju, izdihavamo ob sproščanju mišic.

 sede (Dombeck, Mills in Reiss, 2008)
Za to vajo si moramo vzeti malo več časa in poiskati miren prostor, kjer nas nihče ne bo motil. Udobno
sedemo na stol, roke sproščeno položimo na naslonjalo ali stegna ter zapremo oči. Globoko vdihnemo
skozi nos, zadržimo dih za nekaj sekund, nato pa ga popolnoma sprostimo skozi rahlo razprta usta.
Večkrat ponovimo. Predstavljamo si, da je naše telo toplo in težko. Vse napetosti, ki jih zaznamo,
sprostimo. Nato v določenem redu napenjamo in sproščamo vse glavne mišične skupine.
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1. Roke in dlani.

- Mirno dihamo in stisnemo najprej močnejšo roko v pest, močno, kolikor se le da. Napnemo mišice
podlakti in nadlakti ter zadržimo napetost za nekaj sekund.

- Sprostimo napetost in čutimo, kako upada. Osredotočimo se na spremembe v občutenju. Prepričamo
se, da smo sprostili vse napetosti na prstih, dlani in rokah.

- Pustimo, da roka pade v naročje ali ob bok in rahlo iztegnemo prste. Poskusimo obdržati odprte
dlani, medtem ko čutimo, kako izginjajo še zadnje napetosti. Še naprej počasi vdihujemo in
izdihujemo. Občutimo toplino in težo, ki prihajata s sprostitvijo. Nato sprostimo še drugo roko. Na
enak način skušamo po napenjanju čutiti sprostitev mišic vseh naslednjih mišičnih skupin.
2. Obraz. Dvignemo obrvi čim višje in nagubamo čelo. Nato z mežikanjem in stiskanjem zapremo oči,
kolikor močno se da. Tesno stisnemo zobe. Na koncu stisnemo celoten obraz, tj. oči, usta in nos skupaj.
3. Vrat. Brado počasi približamo prsim. Ramena so vzravnana in sproščena. Glavo počasi obrnemo
desno, zatem počasi na levo.
4. Prsni koš. Vdihnemo, kolikor se da, preponsko, prsno in še ključnično, da je očiten dvig prsi. Zadržimo
pet sekund.
5. Ramena. Močno dvignemo ramena, kakor da bi skomignili navzgor proti ušesom in zadržimo pet
sekund. Za tem počasi potegnemo ramena nazaj. Nazadnje potisnemo ramena naprej.
6. Zgornji del hrbta. Medtem ko ramena počivajo na naslonjalu stola, telo previdno potisnemo naprej,
da se hrbet usloči. Če nam ta tehnika povzroča nelagodje in bolečino, jo izpustimo.
7. Trebuh. Začnemo z »vsesavanjem črevesja«, kolikor je mogoče, trebuh povlečemo noter. Nato
želodec potisnemo ven in trebuh napnemo, kakor da bi se pripravljali na sprejetje udarca.
8. Noge. Začnemo z dvigom desne noge. Pokrčimo stegna in meča, prste privijemo nazaj. Nato na enak
način napnemo levo nogo. Na koncu dvignemo obe nogi skupaj, napnemo stegna in meča, prste pa
čimbolj stegnemo in zravnamo naprej.
9. Stopala. Ne da bi dvignili pete, s konicami prstov pokažemo v tla. Nato prste, kolikor se da, dvignemo
proti sebi. Končamo z dreganjem in suvanjem prstov v tla.

 leže
1. Ležemo na tla in roke položimo na trebuh.
2. Vdihnemo skozi nos, globoko v trebuh, kakor da bi želeli poduhati cvetico, pri tem naj se trebuh
izboči. Napetost zadržimo tri do štiri sekunde.
3. Počasi izdihavamo skozi usta in pri tem ustvarjamo dolg zvok [f], [s] ali []. Izdihavamo počasi, kot da
bi hoteli odpihniti pero, vse dokler ni trebuh potegnjen noter.

 neopazno sproščanje sede
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Vaja je primerna za sproščanje napetosti med delovnim časom, saj je kratkotrajna in ne zahteva
posebnih pogojev. Vajo ponavljamo, dokler ne občutimo sprostitve.
1. Sedemo na prednjo polovico stola.
2. Nogi z obema podplatoma (najbolje bosonogi ali vsaj v čevljih brez visokih pet) položimo na tla in
močno porinemo. Pri tem vdihnemo in napetost zadržimo za pet sekund.
3. Sprostimo in izdihnemo.

4.3.3. AVTOGENI TRENING
Avtogeni trening je učinkovita celostna tehnika čustveno-telesne sprostitve, ki jo je razvil in leta 1932
objavil nemški nevropsihiater J. H. Schultz. Trening je sestavljen iz vrste sprostitvenih vaj in vaj za
zavedanje lastnega telesa. »Gre za znanstveno metodo, nekakšno samohipnozo, s katero naj se prenaša
moč predstave na človekov organizem« (Lindemann, 1988, str. 8). Gesla, ki jih pri tem uporabljajo pa
imajo enako moč kot post hipnotične sugestije. Avtor dodaja, da lahko v stanju »koncentrativne
sprostitve« miselna predstava močno vpliva na telo zato, ker sta telo in duševnost enovita celota. Velja
tudi obratno: občutenja se s telesne ravni prenašajo tudi na duha, zato Lindemann pravi, da mora
»krčevito nesproščeni človek v svojem vedenju in v svojih gibih ravnati tako, kot da je povsem svoboden
in sproščen« (Lindemann, 1988, str. 16). Le če se bo znebil napetosti na obeh ravneh, duhovni in fizični,
bo zares sproščen.
Lindemann v delu Avtogeni trening: sprostitev v stiski (1988) opisuje temeljne vaje, specifične vaje za
določene aktivnosti in stanja zdravih ljudi (šport, spanje, hujšanje, itn.), vaje pri raznih težavah in
boleznih, vaje avtogenega sproščanja ter vaje avtogenega treninga na zahtevnejšem nivoju.
Pri vsakem treningu se udobno namestimo v naslonjaču ali na ležalniku in zapremo oči. Šele ko smo
sposobni povsem sproščeno ležati ali sedeti, začnemo z vajo, tj. s ponavljanjem določenega gesla. Letega ne izgovarjamo, ampak si ga zelo nazorno predstavljamo. Temeljnih vaj je šest, začnemo zgolj z eno,
torej ponavljamo le eno geslo, temu pa postopoma vsaka dva tedna dodajamo novo, tako da je gesel
vedno več. Pri nekaterih vajah se z geslom osredotočimo samo na prednostno roko (levičarji vadijo z
levo), občutki, ki se najprej porajajo na tej roki, pa se kmalu zatem razširijo še na drugo roko in na zadnje
na celotno telo. Ob vsakem geslu skušamo začutiti spremembe v mišicah in na splošno v telesu.
Posamezno geslo ponovimo šestkrat, nato vstavimo stavek »Zelo miren sem« ali »Diha me« in ponovno
šestkrat ponovimo geslo, bodisi isto, bodisi novo, ki smo ga dodali po dveh tednih vsakodnevne vaje. V
dvanajstih tednih vsakodnevne vaje usvojimo vseh šest temeljnih gesel za uravnoteženje organskih
funkcij, katerim pa lahko dodamo še lastne sklepe. Če imamo, na primer, za počitek na voljo le nekaj ur,
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si lahko, preden zaspimo, v mislih ponovimo lastni sklep: »Zbudil se bom spočit in naspan.« Na koncu
vadbe je potrebno gesla preklicati in s tem odstraniti dejanske spremembe, ki so nastale v telesu.
Trening s temeljnimi vajami in pripadajočimi gesli, ki smo jih postopoma usvajali dvanajst tednov, po
Lindemannu bi izvajali tako:
»Zelo miren sem.«
Vaja za težkost: »Desnica je zelo težka.« (6x)
»Zelo miren sem.«
Vaja za toploto: »Desnica je zelo topla.« (6x)
»Zelo miren sem.«
Vaja za srce: »Srce bije čisto mirno in krepko.« (6x)
»Zelo miren sem.«
Vaja za dihanje: »Dihanje zelo mirno.« (6x)
»Diha me.«
Vaja za trup: »Sončni pletež prelivajoče topel.« (6x)
»Zelo miren sem.«
Vaja za glavo: »Čelo prijetno hladno.« (6x)
»Zelo miren sem.«
Sklep, ki ga dodamo po lastni potrebi, npr. pred pomembnim govorom »Misli tečejo gladko; jasno,
glasno in svobodno jih izrazim.« (10x – 30x)
Preklic: »Roki čvrsti – globoko dihati – oči odpreti.«
Z rednim prakticiranjem vaj avtogenega treninga oseba, ki trpi zaradi stresa in z njim povezane bolezni,
spozna pomen pasivnega zavedanja in pasivne koncentracije. Ta ji omogoča, da doseže stanje
spremenjene zavesti in na ta način pretrga krog nenehnega stresa, ne glede na njegov izvor. Z avtogenim
treningom lahko povečamo splošno učinkovitost, kreativnost in učinkovitost zdravljenja, zato ima
pozitiven učinek na različnih področjih: športnikom pomaga pri povečanju učinkovitosti, pilotom pri
premagovanju utrujenosti, zaposlenim izboljša koncentracijo, uporabljali so ga celo astronavti za
usklajevanje novih okoliščin pri potovanju v vesolje. Avtogeni trening pozitivno vpliva na samopodobo in
kakovost spanca, za učinkovitega se je izkazal tudi pri zdravljenju nekaterih oblik depresije in
anksioznosti.
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4.3.4. ČUJEČNOST
»Ni ti treba oditi iz hiše … Obsedi za mizo in prisluhni. Ni ti treba niti poslušati. Le čakaj. Ni ti treba niti
čakati, bodi samo pri miru in sam(-a). Svet se ti bo sam ponudil, da mu snameš masko. Druge izbire
nima. V ekstazi se bo razprl pred tvojimi nogami.« (Franz Kafka)
Po Černetiču (2005) je čuječnost (ang. mindfullness) mogoče opredeliti kot ne presojajoče, sprejemajoče
zavedanje dogajanja v sedanjem trenutku. V nasprotju s tem pa v vsakodnevnem življenju, med opravili
in celo med pogovori, v mislih pogosto potujemo po času, premlevamo preteklost ali pa nas tarejo skrbi
o prihodnosti. S tem si onemogočimo polno življenje v sedanjosti, v tem trenutku.

Slika 9: Biti čuječ pomeni biti z mislimi prisoten tukaj in zdaj, v tem trenutku, pri stvari, ki jo trenutno
počnem. Vir: Hall, 1997
Konstrukt čuječnosti izvira iz vzhodne psihologije in meditativne prakse (zen budizem), iste prvine pa so
prisotne tudi v drugih naukih, kot je zahodna krščanska kontemplativna tradicija in zahodna filozofija
(Černetič, 2005). Zadnjih 30 let z raziskavami in aplikacijo konstrukt čuječnosti pridobiva na vrednosti
tudi v klinični in zdravstveni psihologiji, čeprav je bil, sicer prikrito, že ves čas prisoten v zahodnih
psihoterapijah.
Pri nastanku učinkov, ki jih povezujemo s čuječnostjo, imajo največjo vlogo trije mehanizmi delovanja:
sprejemanje, decentrirana perspektiva in samoregulacija (Černetič, 2005).
»Čuječnost je postopek aktivnega sprejemanja psiholoških vsebin, saj prek nje posameznik prihaja v
neposredni stik z dogodki v svoji duševnosti« (Hayes, 2001, v Černetič, 2005, str. 78). V različnih oblikah
psihopatologije so prisotni ravno nezdravi poskusi posameznika, da bi se izognil ali pobegnil nekaterim
emocijam, spominom in mislim, kar rezultira v še večji intenziteti ali frekvenci neprijetnih misli, čustev in
ostalih notranjih doživetij. Zato se zagovorniki različnih psihoterapevtskih teorij strinjajo, da so
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»izpostavitev vsebinam, ki se jih posameznik izogiba, afektivno vzburjenje in emocionalna toleranca
pomembni elementi procesa spreminjanja v terapiji« (Hayes in Feldman, 2004, v Černetič, 2005, str. 79).
Z decentrirano perspektivo kot drugim mehanizmom čuječnosti mislimo na zmožnost postaviti se v t.i.
opazujoči jaz, tj. nepristransko opazovati zunanje in notranje dogodke, misli in čustva v danem trenutku.
Pri čuječnosti se posameznik lahko oddalji od svojih misli in čustev, tako da se z njimi več ne identificira.
Misli obravnava metakognitivno, »kot mentalne dogodke, za katere ni nujno, da odražajo resničnost«
(Černetič, 2005, str. 79). Tako ima zmožnost »videti povezave med mislimi, čustvi in akcijami ter
prepoznati pomene in vzroke svojega doživljanja in vedenja« (Bishop idr., 2004, v Černetič 2005, str. 79).
Tretji mehanizem, samoregulacijo, pa omogočajo »povratne zveze, ki se vzpostavijo, ko se posameznik
zaveda svojega vedenja in duševnih vsebin« (Černetič 2005, str. 80). Černetič dodaja, da je na ta način
možno identificirati probleme in iz decentralizirane perspektive tudi uvideti alternativne rešitve.
Zaradi povezave s pozornostjo je čuječnost univerzalna in primerna za vsakogar, saj gre v osnovi le za
specifičen način usmerjanja pozornosti. Posamezniki v splošni populaciji so si glede nagnjenosti k
čuječnosti sicer različni, vendar se jo je moč naučiti razviti, na primer v izkustvenem procesu učenja ali v
psihoterapevtskem procesu, zelo priporočljivo pa je, da jo izvajamo sami.
Obstajajo različni programi učenja čuječnosti, s katerimi si lahko pomagamo naučiti se učinkovito
sprostiti in odpraviti napetosti, ki dolgoročno povzročajo neekonomično razporeditev napetosti v
mišicah, neekonomično gibanje in držo ter stanja tesnobnosti in depresivnosti. Od oblik psihosocialne
pomoči je najpogostejši na čuječnosti temelječ program MBSR (ang. mindfullness-based stress
reduction), ki je bil izoblikovan za zmanjševanje stresa.
Številne raziskave dokazujejo, da pri prakticiranju čuječnosti pride do sprememb na nevrofiziološki ravni.
Ti učinki so podobni tistim ob meditaciji: avtonomne in hormonalne spremembe ter spremembe na
ključnih možganskih strukturah. Prakticiranje nepresojajočega zavedanja je povezano s povečanim
delovanjem hipokampusa (odgovoren za učenje in spomin), zmanjšanim delovanjem amigdale (center za
strah in tesnobo) in povečanim delovanjem prefrontalnega korteksa (t.i. racionalni del možganov).
Taconova (2003, v Černetič, 2005) je ugotovila, da čuječnostna meditacija pri obolelih za rakom
pozitivno vpliva na potek in izid zdravljenja in da ugodno vpliva na težave, ki jih imajo osebe z multiplo
sklerozo. Na splošno krepi delovanje imunskega sistema, izboljša energijo, povečuje kreativnost, izboljša
kvaliteto odnosov in pripomore k splošnemu dobremu počutju.
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Brown in Ryan (2003, 2004, v Černetič, 2005) sta v raziskavah ugotovila pozitivno korelacijo med
dispozicionalno čuječnostjo in osebnostnimi lastnostmi, kot so samospoštovanje, optimizem, pozitivni
afekt, zadovoljstvo z življenjem, vitalnostjo, samoaktualizacijo ter z avtonomijo in povezanostjo.
Aplicirana je bila na številna področja: izobraževanje, učenje, medosebni odnosi in komunikacija,
predsodki in diskriminacija, odklonskost, obravnava oseb z motnjami v duševnem razvoju, turizem,
trening kirurgov in dolgoživost. Učinkoviti so tudi programi za zdravljenje depresije, odvisnosti od
substanc in programi za mnoge druge psihopatologije.

4.3.5. JOGA
Enosti našega telesa in duha so se zavedali že pred tisoče leti, ko je v Indiji nastala najstarejša znanost o
življenju, joga, sistem osebnostnega razvoja, ki obsega telo, um in duha (Lidell, 1991).
Joga je krovni izraz za starodavne hindujske življenjske tehnike za doseganje ravnovesja med fizičnim in
psihičnim telesom. Vsakodnevno urjenje telesa prek zavzemanja položajev, tj. asan, in dihalnih vaj, ter
uma prek osredotočenosti misli, predstavlja pot k razsvetljenju. Joga pozna štiri glavne poti: karma,
bhakti, jnana in radža, slednja je »metoda, s katero nadzorujemo valove mišljenja, in sicer s tem, da
spreminjamo svojo miselno in telesno energijo v duhovno« (Lidell, 1991, str. 19).
V tretjem izmed osmih korakov radža joge, asani ali vztrajanju v različnih položajih, ki jih zavzamemo s
telesom, poskrbimo, da mišice in sklepi delujejo gladko in lahkotno, uskladimo delovanje vseh notranjih
organov in pospešimo krvni obtok, ne da bi se utrudili (Lidell, 1991, in Vivekananda, 2000). Z izvajanjem
raznolikih asan se sprošča napetost na telesni in duševni ravni.
Četrti korak radža joge je pranajama in pomeni »usmerjati gibanje pljuč, gibanje, ki je povezano z
dihanjem. Vendar dihanje tega gibanja ne ustvarja, obratno, gibanje sproža dihanje. Vsesa zrak, kot bi to
storila črpalka« (Vivekananda, 2000, str. 38). V filozofiji joge je gibanje pljuč (dihanje) le »najočitnejša
manifestacija prane v človeškem telesu«, neskončne in obče prisotne sile, ki jo v mnogih zahodnih
znanostih navadno imenujemo energija (prav tam). Da bi telo čim bolj zapolnili s prano, tj. energijo, se
jogiji poslužujejo dovršenih dihalnih tehnik. Le-te »poživljajo telo in pomagajo nadzorovati duha ter vas
navdajajo z občutkom miru in svežine, z vajami pozitivnega mišljenja in meditacije pa si zbistrite um in
okrepite umsko moč in zbranost« (Lidell, 1991, str. 10).
Svami Šivananda, rojen 1887. leta, je sintetiziral starodavno jogijsko modrost v pet načel, ki jih v zahodni
kulturi zlahka sprejmemo v svoj stil življenja:
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- pravilna sprostitev,
- pravilna telovadba,
- pravilno dihanje,
- pravilna prehrana,
- pozitivno mišljenje in meditacija.
V nadaljevanju so navedene nekatere najpreprostejše vaje za sprostitev in dihanje, ki blagodejno
vplivajo neposredno na govorni mehanizem. Za poglobljeno razumevanje filozofije joge ali le nekaterih
njenih elemetov ter za vsakodnevno prakticiranje zahtevnejših telesnih vaj (asane) in usmerjanja dihanja
z zahtevnimi tehnikami (pranajama) je priporočljivo dalj časa sodelovati z inštruktorjem.
VAJE ZA RELAKSACIJO

 položaj trupla (savasana)
S klasično sprostitveno držo sproščamo napetost v mišicah in se počutimo sveži kakor po trdnem spancu.
Ležemo na hrbet, noge razmaknemo za pol metra in dlani približno za dvajset centimetrov odmaknemo
od bokov, dlani naj gledajo navzgor. Ležimo simetrično, stegna, kolena in stopala zasukamo navzven,
zapremo oči in globoko dihamo, da se trebuh opazno dviguje.

 lahki položaj (sukhasana) je podoben »sedenju po turško«. Z dlanmi objamemo kolena, glavo in
trup držimo vzravnana.

Slika 10: Lahki položaj (levo), polovični lotos (na sredi) in lotos (desno). Vir: Maheshwarananda, 2009
TELOVADBA

 lahki položaj (sukhasana)
Da bi sprostili napetost, povečali okretnost in uskladili mišice vratu in ramen, v lahkem položaju (Slika
10, levo) počasi, s sproščenim vratom in naprej obrnjenimi rameni izvajamo pet vaj. »Najprej spustite
glavo nazaj, potem pa naravnost naprej. Potem glavo vzdignite in jo zasukajte kolikor mogoče v desno,
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pa spet nazaj v srednjo lego, in nato kar se da v levo. Potem spustite glavo naprej in zmajujte z njo v čim
večjih krogih. To ponovite nato še v nasprotni smeri. Potem vzdignite desno ramo in jo spet spustite. Isto
ponovite še z levo. Nazadnje hkrati vzdignite obe rameni in ju spustite« (Lidell, 1991, str. 32).

 levja drža (simbhasana)
Levjo držo izvajamo tako, da pokleknemo in sedemo na pete, rahlo navzven zasukane dlani položimo na
kolena in vdihnemo skozi nos. »Potem se rahlo nagnite naprej in silovito izdihnite skozi usta, da se vam
bo iz njih izvil glasen »aaah«. Obenem stegnite jezik ven in navzdol, stegnite tudi prste in poglejte
navzgor. Napnite celotno telo, kakor lev, ki se pripravlja na skok. V drži vztrajajte kolikor morete, nato
zaprite usta in vdihnite skozi nos« (Lidell, 1991, str. 33). Z izvajanjem vaje se poveča krvni obtok v jeziku
in grlu, glas se izboljša, obrazne in grlne mišice pa se krepijo.

Slika 11: Levja drža. Vir: Maheshwarananda, 2009

 sveča (sarvangasana)
Je položaj, pri katerem raztegujemo vrat in zgornji del hrbtenice; s tem, ko brado tiščimo v spodnji del
vratu, spodbujamo delovanje ščitnice in obščitnice. Poleg tega položaj zahteva globoko trebušno
dihanje, saj je raba zgornjega dela pljuč omejena.
Navodila po avtorici Lidell (1991):
1. Ležemo na tla z nogami skupaj in rokami ob telesu, dlani so obrnjene navzdol. Vdihnemo, se opremo
na dlani in vzdignemo noge k višku.
2. Z rokami se še vedno opiramo ob tla, vzdignemo boke od tal in noge stegnemo nad in za glavo, pod
kotom 45°.
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3. Izdihnemo, skrčimo roke in se z njimi podpremo v predelu spodnjega dela hrbta, kolikor se le da blizu
ramen, pri čemer naj palca segata na sprednji del telesa, ostali prsti pa na zadnjega. Hrbet sunemo
navzgor in vzdignemo noge.
4. Zdaj vzravnamo hrbtenico in noge v navpični položaj. Brado močno pritisnemo v spodnji del vratu.
Dihamo počasi in globoko ter skušamo postopoma pomikati komolca drugega k drugemu, dlani pa še
nižje proti ramenom, da bo telo od glave do stopal čim bolj vzravnano. Noge in stopala držimo čim
bolj sproščeno.
DIHANJE
Pri pravilnem dihanju vdihnemo skozi nos in izdihnemo s celimi pljuči. Nasprotno z uveljavljenim
mišljenjem je ravno izdih najpomembnejša faza dihanja, več postanega zraka kot izdihnemo, tem več
svežega lahko vdihnemo (Lidell, 1991).
Z jogijskimi dihalnimi vajami se naučimo nadzorovati potek dihanja in s tem duha. »Kadar ste jezni ali vas
je strah, dihate plitvo, hitro in nepravilno, kadar pa ste sproščeni ali pa globoko zamišljeni, dihate
počasi… Če drži, da se stanje vašega duha odraža v načinu dihanja, to pomeni, da se lahko z
obvladovanjem dihanja naučite obvladovati tudi stanje duha« (Lidell, 1991, str. 69).
Pred vajami pranajame zavzamemo položaj trupla (savasana), da bi najprej sprostili celo telo. Vaje
dihanja lahko izvajamo v lahkem položaju ali pa sede na stolu. Hrbet in vrat naj bosta sproščeno
zravnana, oči pa zaprte.

 zavedanje dihanja
1. Pozornost usmerimo na svoje naravno dihanje.
2. Opazujemo, kako zrak z vdihom priteka v telo in z izdihom teče ven iz njega.
3. Opazujemo, kje se zrak pri vdihu dotakne nosnic, kakšna sta njegova temperatura in vlažnost.
4. Sledimo dihu celo pot preko sapnika do pljuč.
5. Enako opazujemo zrak pri izdihu in občutke v nosnicah, temperaturo in vlažnost.
6. Ves čas le opazujemo in ohranjamo nepristransko stališče brez nepotrebnega ocenjevanja,

primerjanja ali obsojanja.

 vadba popolnega jogijskega dihanja
Poznamo tri osnovne vrste dihanja – ključnično (plitvo), rebrno (srednje) in preponsko (globoko).
Popolno jogijsko dihanje združuje vse tri: začne se z globokim vdihom, nadaljuje pa z rebrnim in
ključničnim.
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1. Začnemo s spremljanjem naravnega dihanja.
2. Do konca izdihnemo, tako da trebuh rahlo potisnemo navznoter.
3. Nato z vdihom počasi in enakomerno najprej potisnemo trebuh ven, nato razširimo prsni koš in na

koncu rahlo dvignemo rame in ključnico.
4. Opazujemo, kako se pljuča polnijo s svežim zrakom iz predela trebuha navzgor.
5. V enakem vrstnem redu izvedemo izdih zraka najprej iz predela trebuha, nato prsnega koša in

nazadnje iz predela ključnice.
6. Dihamo sproščeno, brez napenjanja, enakomerno, počasi in neslišno.

 kapalabhati (Lidell, 1991)
Ta vaja pranajame je prva, ki jo moramo usvojiti, da bi se lahko nato učili zahtevnejših oblik dihanja. Ni
primerna za tiste, ki imajo visok krvni pritisk. »Z izdatnim izdihovanjem se znebite postanega zraka iz
spodnjega dela pljuč in naredite prostor svežemu zraku, bogatemu s kisikom, ter tako prečistite ves
dihalni sistem« (Lidell, 1991, str. 72). Sprva vadimo le tri kroge po 20 vdihov, nato postopoma
povečujemo do 6 krogov po 20 vdihov.
En krog kapalabhatija:
1. Dvakrat normalno vdihnemo.
2. Sunkovito, kratko, jasno in glasno izdihnemo in pri tem skrčimo prepono.
3. Hitro vdihnemo in prepono sprostimo.
4. Tako dvajsetkrat izdihnemo in vdihnemo.
5. Ob koncu kroga povsem izdihnemo, nato vdihnemo in zadržujemo sapo tako dolgo, kolikor brez težav
zmoremo.
6. Počasi izdihnemo.

 anuloma viloma (Lidell, 1991)
»Pri tem izmeničnem dihanju skozi nos vdihnete skozi eno nosnico, zadržite sapo in jo izdihnete skozi
drugo, v (časovnem) razmerju 2:8:4« (Lidell, 1991, str. 73). Pri tem s prsti desnice zatiskamo nosnici:
kazalec in sredinec pokrčimo, palec naslonimo ob desno nosnico, prstanec in mezinec pa ob levo. Na
začetku izvedemo 10 krogov, postopoma povečujemo do 20.
En krog anulome vilome:
1. Vdihnemo skozi levo nosnico, desno si pokrijemo s palcem.
2. Zadržimo sapo in ob tem zatiskamo obe nosnici.
3. Izdihnemo skozi desno nosnico, levo držimo zaprto s prstancem in mezincem.
4. Vdihnemo skozi desno nosnico, levo še vedno zatiskamo.
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5. Zadržimo sapo in imamo ob tem obe nosnici pokriti.
6. Izdihnemo skozi levo nosnico, desno si zapiramo s palcem.

 brahmari (Lidell, 1991)
To je vaja brenčanja, s katero podaljšujemo fazo izdiha. Ker čisti in mehča glas, se jo priporoča predvsem
pevcem. Poleg tega lahko z njo umirjamo misli, zmanjšamo stres, anksioznost, nespečnost in znižamo
visok krvni pritisk. Vajo ponovimo petkrat do desetkrat.
1. Delno zapremo golt in vdihnemo skozi obe nosnici, da se sliši smrčanju podoben glas.
2. Počasi izdihujemo in z zaprtimi ustmi brenčimo. Pri tem naj glas ne nastaja na predelu ustnic, kakor
pri glasu [m], temveč skušajmo poudariti vibriranje na predelu grla.
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5 REHABILITACIJSKI PROGRAM ZA OSEBE Z ODKLONOM NA PODROČJU
FONACIJE PO KOSMAČEVI
»Glas je dih življenja: v svoji edinstvenosti, neponovljivosti in enkratnosti zvena predstavlja odraz telesa,
odmev emocij, izraz uma in odsev duha v slehernem trenutku mojega – tvojega bivanja.« (Dušanka
Kosmač)
Avtorica Rehabilitacijskega programa za osebe z odklonom na področju fonacije je Dušanka Kosmač,
defektologinja surdopedagoške in logopedske usmeritve, ki izvaja preventivno dejavnost s področja
govorne vzgoje ter diagnostično in terapevtsko obravnavo oseb z motnjami na področju glasovnojezikovne komunikacije v skupinskih in individualnih oblikah dela. V zadnjem obdobju se poglobljeno in
sistematično posveča predvsem rehabilitaciji oseb z motnjami na področju fonacije. V zvezi s
problematiko glasovnih motenj kot medicinskega, psihološkega in socialnega fenomena je pripravila
rehabilitacijski program, s katerim predstavlja celostni pristop in način dela.
IZHODIŠČE
Izhodišče programa je dejstvo, da je glas kot osnovni element govorne ekspresije sredstvo verbalnoglasovne komunikacije in tako za človeka nenadomestljiv način vzpostavljanja, vzdrževanja in ohranjanja
socialnih vezi.
Glas je fenomen učlovečenja. V svojem najzgodnejšem obdobju kot predjezikovno bitje skozi igro govoril
in uporabo vibracij glasu oblikujemo edinstven izrazni slog doživljanja stika in odnosa do sebe in drugih.
Skozi izražanje svojih občutkov, čustev in odnosa do realnosti pridobivamo in usvajamo prve odzive, ki
nas vključujejo v medčloveško komunikacijo.
Beseda je fenomen učlovečenja. S fiziološko-anatomskim dozorevanjem glasovno govornega aparata
oblikujemo prve besede poimenovanega predmeta ali pojava in razvijemo jezikovni sistem okolja,
kateremu pripadamo. Spregovoriti pomeni ponuditi svetu svojo besedo, torej samega sebe. Vsaka
beseda postane zvočno enakovredna izkušnji, povezani z notranjim ali zunanjm dražljajem. Vsaka
beseda je vstopanje v dialog, saj se govor razvija le v socialnih interakcijah.
Govor je fenomen učlovečenja. V slehernem nagovoru okolja sporočamo življenjsko držo, v kateri se
obračamo na svet; v slehernem nagovoru okolja razkrivamo miselni slog; v slehernem nagovoru okolja
izražamo govorico telesa skozi telesno držo, mišični tonus in dih, skozi glasovne odtenke ritma in
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melodije govora, zvočnosti glasu, jakosti glasu in barve glasu, skozi obrazno mimiko, očesni kontakt in
gibanje rok - gestiko. Vse to daje besedam - verbalnemu sporočilu dokončni pomen.
Negovanje in kultura glasu ter govora imata daljnosežne posledice za intelektualni, emocionalni, socialni
in tudi estetsko-moralni razvoj vsakega posameznika. Zato je pomembno nagovoriti okolje in biti
nagovorjen. Le tako lahko razvijemo in oblikujemo svojo temeljno govorno naravnanost in izgradimo
govoreči ekspresivni del svoje osebnosti, ki predstavlja integralno funkcijo človeške osebnosti.
UPORABNOST
Rehabilitacijski program Kosmačeve se je za učinkovitega pokazal pri obravnavi oseb z motenimi
funkcijami tvorbe in kakovosti glasu, zlasti pri tistih z mišično-tenzijsko disfonijo. Pri psihogenih stanjih
zaskrbljenosti in histerični afoniji ali disfoniji je navadno učinkovita glasovna terapija v kombinaciji s
psihološko ali psihoterapevtsko obravnavo.
POTEK LOGOPEDSKE OBRAVNAVE
Obravnava pacienta zajema celovit, celosten aspekt, ki vključuje multidisciplinaren pristop skozi proces
evalvacije glasovnega problema z diagnosticiranjem bolezenskega stanja, načrtovanjem, izvajanjem
terapevtskega tretmana – korekcijo in prognozo.
Trajanje in čas izvajanja logopedske obravnave je individualno pogojen glede na vrsto in stopnjo
glasovne prizadetosti, njeno dinamiko pojavnosti in trajanje. Na začetku procesa zdravljenja je vedno
nujen kontinuirani potek srečanj enkrat tedensko, sledi obravnava s časovnim razmikom dveh tednov.
Po zaključku tretmana, zaradi možnosti recidivnega pojava, predvidimo spremljanje stanja glasu s
kontrolnimi pregledi svetovalnega značaja. Logopedska obravnava obsega časovno najmanj
šestmesečno do večletno terapijo oz. spremljanje.
Po programu zdravstvenega varstva rehabilitacije oseb z motnjami na področju verbalno-glasovne
komunikacije so osebe, glede na vrsto in stopnjo odklona, razvrščene v IV. oziroma III. kategorijo, ki
časovno obsega 30 – 60 minutno trajanje logopedske seanse za posameznika.
Skozi proces glasovne terapije pacient postopno opušča nepravilno tehniko fonacije in sistematično
pridobiva, usvaja in utrjuje nov način tvorbe glasu z njegovo uporabo v vsakdanjem življenju.
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ZAČETEK LOGOPEDSKE OBRAVNAVE
Prva faza je identifikacija, v kateri se glasovni problem opredeli z logopedskega vidika. Zajema anamnezo
in družinsko anamnezo, logopedsko ocenjevanje glasovne spremembe z diagnosticiranjem (subjektivna
akustična analiza oz. ocena kakovosti glasu, analiza dihalne tehnike, analiza požiranja in pregled ustne
votline) ter napotitev lečečemu zdravniku z logopedskim poročilom s priporočilom usmeritve v
foniatrično obravnavo za pridobitev izvida in mnenja, v primeru ko oseba z motnjo glasu pregleda ni
opravila.
Obliko in metodo izvajanja rehabilitacijskega programa za osebe z odklonom na področju fonacije
določijo:
- izvid specialista foniatra-otorinolaringologa, ki vsebinsko zajema
 ORL status,
 podatke diferencialno diagnostičnih preiskav s področja fonacije,
 podatke o poteku zdravljenja (medikamentozna terapija in/ali operativno kirurški poseg) in
napotitvi k drugim specialistom,
 diagnozo,
 priporočilo oz. mnenje o vključitvi pacienta v proces govorno glasovne terapije,
- izvid in mnenje ostalih strokovnih profilov ustreznih specialnosti (ortoped, tireolog, alergolog,
nevrolog, fiziater) glede na ugotovljeno etiologijo nastanka motnje fonacije,
- ocena duševnega stanja pacienta na podlagi izvida in mnenja kliničnega psihologa, psihiatra ali
psihoterapevta,
- profesionalna obremenitev: mikro in makro klimatske razmere ter akustični pogoji v delovnem
okolju,
- razvade in odvisnosti od substanc: kajenje in uživanje žganih alkoholnih pijač,
- nezdrav način življenja: neustrezno prehranjevanje, delovna preobremenjenost-izgorevanje in stres.
Pri načrtovanju glasovne terapije moramo upoštevati naslednje:
- identifikacija glasovnega problema, odnos bolnika do lastnega glasu in njegova pričakovanja,
- ozaveščenost bolnika o načinu uporabe glasu,
- motiviranost in pripravljenost na aktivno sodelovanje,
- pomembnost in potrebnost glasu za profesionalno delovanje,
- možnost izboljšanja neugodnih vplivov okolja,
- trajanje pridobitve optimalnega zvočnega učinka glasu,
- sprememba in utrditev novega načina fonacije,
- transfer v dnevno uporabo.
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SEDEM KORAKOV V TERAPIJI
Po programu Kosmačeve sledimo sedmim korakom, ki so natančno opisani v naslednjih podpoglavjih.
Pacient mora najprej obvladati vaje določenega koraka, da lahko preide na naslednji korak usvajanja
sklopa novih vaj. Vsakokrat mora vaje izvajati v istem zaporedju, kakor si sledijo po korakih. Po navodilu
logopeda prične nekatere usvojene vaje postopno opuščati iz nabora in dá pri vadbi poudarek na vaje
določenega koraka.
1. Informiranost in motiviranost pacienta
2. Drža in položaj telesa
3. Psihofizična relaksacija
4. Razgibavanje vratne muskulature in ramenskega obroča
5. Motorika gibljivih delov artikulacijskega aparata
6. Fonacijske vaje – vaje za dosego optimalnega zvočnega učinka glasu
7. Dihalna tehnika
POTEK USVAJANJA TEHNIKE
Pacientu se vajo predstavi z demonstracijo, verbalno razlago izvedbe in s poudarkom na uzaveščanju
namena in cilja vaje. Pacient vajo ponavlja ob hkratni potrebni korekciji, dokler je ne usvoji. V časovnem
intervalu do prihodnjega srečanja utrjuje usvojeno in naučeno vajo s pisnimi navodili. Tako pacient glede
na vrsto in stopnjo glasovne motnje oblikuje lastno mapo za doseg optimalnega načina fonacije.
Ko pacient osvoji vaje iz sedmih korakov, vadi doseženo optimalno kakovost zvočnega učinka vseh
prozodijskih elementov govora na različnih nivojih govorne zahtevnosti. Pri tem se mu ponudi različne
stopnje pomoči oz. podpore govora, od največje do najmanjše: branje znanega teksta (poezije in proze),
branja neznanega teksta, obnovitve prebranega teksta s pomočjo zastavljenih vprašanj, samostojne
obnovitve znanega teksta, opisa ikonične prezentacije, opisa dogodka ter končno spontanega govornega
izražanja.
ZAKLJUČEK TERAPIJE
Terapija se zaključi, ko pacient osvojeno vokalno in govorno tehniko prenese v vsakdanje življenje.
Spodbuditi ga je potrebno, da uzavesti pomembnost samoopazovanja kvalitete glasu v različnih govornih
situacijah in upoštevanja osvojenih principov glasovne higiene.
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5.1.

INFORMIRANOST IN MOTIVIRANOST PACIENTA

V začetni fazi obravnave se pacienta celovito informira o diagnozi njegovega bolezenskega stanja in o
poteku zdravljenja, saj večja informiranost pozitivno vpliva na motivacijo in tudi na zavedanje lastne
odgovornosti oz. vzročnih dejavnikov za nastanek glasovne motnje. Rutinsko opravljanje vaj v vedno
enakem zaporedju vzpostavljanja telesne poravnave bo pacientu pomagalo, da bo opazno nadgradil
samozavedanje lastnega telesa. Vsakodnevna rutinska izvedba vaje pacienta pritegne v proces
rehabilitacije, saj se kmalu pokažejo prvi napredki bodisi ustrezne napetosti telesa bodisi obsežnejšega
gibanja na področju orofacialnega sistema.
V procesu zdravljenja odklona na področju fonacije je pacienta potrebno spodbujati in ozaveščati o
nujnosti aktivnega pristopa, saj je spremenjen glas vedno bolezensko znamenje patološkega dogajanja v
telesu. Z dobrim informiranjem pacienta o nastanku in zdravljenju glasovne težave ter z motiviranjem za
vadbeno disciplino in glasovno higieno zmanjšamo možnost recidiva, tj. ponovitve glasovne težave.
Pacienta se zato na samem začetku logopedske obravnave prek vprašalnika in zapisa ugotovitev v obliki
miselnih vzorcev (priloga spodbudi, da ozavesti pomen funkcije glasu (ali mu predstavlja orodje ali
orožje), načina uporabe in doživljanja lastnega glasu ter da razmisli o tem, kakšen glas bi želel imeti.
Podatki iz vprašalnika in miselnih vzorcev so logopedu v pomoč pri načrtovanju rehabilitacijskega
programa (pri določanju trajanja in kontinuitete obravnav).

5.2.

DRŽA IN POLOŽAJ TELESA

V telesni drži se zrcalita človekovo razmerje in njegova temeljna naravnanost do stvarnosti (Huth in
Huth, 1992). Drža odraža naše navade (kako po navadi sedimo, stojimo, hodimo, dvigujemo in
prenašamo bremena), zmogljivost mišic in vezi (hrbtne in trebušne mišice, mišice ramenskega obroča,
mišice zadnjice in stegen) ter naše čustveno stanje.
V sključeni drži razmerje med napetostjo in sproščenostjo različnih mišičnih skupin ni pravo, zato
dolgoročno na istih mestih občutimo napetost in bolečine ter razvijemo nepravilen in neekonomičen
vzorec fine- in makromotorike telesa, kamor spadajo tudi plitvo ključnično dihanje, iregularno nihanje
glasilk in nenapeto gibanje artikulatorjev. Z usvojitvijo pravilne drže telesa se neposredno izboljšata
kvaliteta zvoka in dih, glas postane stabilen in bolj vzdržljiv, lažja je tudi kontrola glasu. Pri malomarni
drži so te mišice sproščene, zato lahko vzravnano držo sprva dojemamo kot obremenilno, z vajo oz. s
prakticiranjem vzravnanega sedenja, pa se mišice utrdijo.
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Naloga logopeda je, da pacient najprej ozavesti kinestetične in proprioceptivne občutke ob svoji običajni
drži, nato pa usvoji pravilno držo, ki je zanj bolj blagodejna. Na začetku obravnave logoped s podpornim,
neagresivnim dotikom pacientu pomaga pri opori vzravnanega hrbta z dlanjo, s pestjo, ali z iztegnjenim
kazalcem in s tem prepreči, da bi se sesedel. Če je mišični tonus hrbtnih stabilizatorjev nizek, so
dobrodošle vaje za krepitev trebušnih in hrbtnih mišic.
Vaje, ki so opisane v nadaljevanju, pomagajo pri vzdrževanju mišičnega tonusa in pri stimulaciji ostalih
živčnih in mišičnih aktivnosti, dokazov o njihovi učinkovitosti pri ponovnem pridobivanju mišične funkcije
v primeru nevroloških okvar pa zaenkrat še ni. Večino vaj po Kosmačevi, ki pridejo na vrsto v naslednjih
korakih, izvajamo pred velikim ogledalom v sedečem položaju, saj se z upoštevanjem pravila štirih ravnin
sedeče poze napetostna razmerja v telesu pravilno razporedijo, s čimer se ustvari optimalne pogoje za
aktivizacijo diafragme in usvojitev preponske tehnike dihanja (slika 12). Pomen harmoničnega stanja
napetosti v telesu je natančneje opisan v poglavju Evtonija.

5.2.1. VAJE ZA USVAJANJE EVTONIČNE DRŽE V RAZLIČNIH POLOŽAJIH TELESA
 preizkus uzaveščenosti položaja, drže in napetosti v sedečem položaju
POLOŽAJ: običajna drža sede, ki je je pacient navajen.
IZVEDBA: logopedinja pacientu z naslednjimi navodili in vprašanji pomaga, da položaj svojega telesa,
držo in napetost v telesu najprej uzavesti v tistem položaju, ki ga je navajen. Te kinestetične občutke
nato primerja z občutki, ki se pojavijo, ko zavzame optimalno držo sede.
NAVODILA PACIENTU: zaprite oči in usmerite pozornost v občutenje telesa. Zastavila vam bom
vprašanja, odgovorite nanje.
- Kako se počutite v drži, ki ste jo zavzeli?
- V katerem področju ali delu telesa občutite težo svojega telesa (teža kot fizikalni pojav)?
- V katerem delu ali predelih telesa čutite napetost (napetost kot fiziološki pojav)?
- Sedaj pomaknite telo na začetek prve tretjine sedalne ploskve stola. Sedite vzravnano, da trup in
noge v medeničnem sklepu tvorijo pravi kot, prav tako naj bo pravi kot v kolenskem sklepu in
gležnjih.
- Kako se počutite sedaj, ko ste spremenili položaj telesa?
- V katerem delu sedaj čutite težo?
- V katerem delu sedaj čutite napetost?
POMEN: zaznati in primerjati kinestetične in proprioceptivne občutke pri malomarnem in optimalnem
sedenju.
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 položaj sede
Za vizualno kontrolo drže pri vseh vajah, ki jih izvajamo v tem položaju, uporabljamo terapevtsko
ogledalo, ki mora biti v izmerah, da se terapevt in pacient vidita od tal do glave, v sedečem in stoječem.
Stol mora biti primerno visok, tako da smer zgornje površine stegen poteka v vodoravni liniji proti
ogledalu. Če je stol previsok, si pod stopala namestimo stabilno podlago v širini in dolžini velikosti stopal,
če je prenizek, podložimo sedalo.

Slika 12: Pravilna drža sede.
Optimalni telesni položaj sede (slika 12), pomemben za govor in dihanje, zagotovimo tako, da se
usedemo na prvo tretjino sedala, ne da bi se naslonili (A). Teža telesa je pravilno porazdeljena na sedalo
(medenica) in tla (noge oz. stopala), kar vzbuja občutek »prizemljitve« in uravnoteženosti telesa. Trup je
vzravnan in se ne sesede, kot je to značilno za malomarno držo. Odprt prsni koš dihalnemu aparatu
omogoča nemoteno delovanje. Da bi občutili osrediščenost telesa, si hrbtenico predstavljamo kot ravno
os, ki se dviguje in razteza navzgor v dolžino in širi v stran (B). Sedalne kosti so obrnjene proti sedežu.
Prva ravnina je v vodoravni liniji oči, tj. pogleda, ki je usmerjen naravnost proti ogledalu (1). Pri tem je
brada v rahlem nagibu navzdol in navzad, tako da je vrat poravnan s hrbtenico. Roke počivajo na stegnih
(stika se cela dlan) in hkrati dajejo oporo trupu (C). Prsti so usmerjeni proti ogledalu, to je druga ravna
linija proti ogledalu (2). Ob primerni višini sedala lahko druga oseba - logoped opazi, da se linija zgornje
strani stegen v isti ravnini nadaljuje v ogledalu (3). To je tretja ravna linija proti ogledalu. V kolenih sta
nogi upognjeni v pravi kot, koleni sta razmaknjeni v širino kolkov. Pravi kot tvorita tudi goleni s stopali,
gležnja sta v širini razmika kolen. Stopala, ki se v celoti dotikajo podlage, so četrta linija proti ogledalu
(4).
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Ko zavzamemo tak položaj, nas na fizični in psihični ravni prevzame prijeten občutek; čutimo, da ima
naše telo čvrsto podporo v medenici in s stopali (Č), da smo »zakoreninjeni v tleh«, trup pa se neovirano
razteza navzgor »proti nebu«.

 podporna tehnika pri usvajanju vzravnane drže sede: Pilates tehnika natakarja
POLOŽAJ: sedimo vzravnano, nadlaket je ob telesu, v isti ravnini kot hrbet. V komolcih so roke
upognjene v pravi kot. Dlani sta odprti in obrnjeni navzgor, prsti so usmerjeni naravnost proti ogledalu.
Položaj rok spominja na natakarja, ki nosi pladnja, od tod tudi ime.
IZVEDBA: iz začetnega položaja počasi odmikamo roke v odročenje, tj. zasukamo podlahti vsako v svojo
stran. Nato gibamo nazaj v predročenje do prvotnega položaja. Pozornost je ves čas usmerjena v
kinestetske občutke poravnavanja hrbta po širini in dolžini. Trikrat ponovimo. Po zaključeni vaji dlani
obrnemo in položimo na stegna, da ponovno vzpostavimo drugo ravnino.
POMEN: za poravnanost srednje osi telesa in »odpiranje« ramen.

Slika 13: V začetnem položaju so roke v predročenju - usmerjene proti ogledalu, nato jih odročimo gibljemo v stran in nazaj.

 usidranje (Cardas, 1992)
POLOŽAJ: vzravnana drža sede.
IZVEDBA: v zadnjično gubo potisnemo teniško žogo (ali drugo manjšo gumijasto žogo), tako da nanjo
sedemo s trtico. V začetku bomo čutili veliko nelagodja, celo bolečino, toda vztrajajmo kljub temu in na
žogico prenesimo čim več svoje teže. Vadimo vsaj 2 minuti. Predstavljamo si, da je žogica del našega
telesa, nadaljevanje hrbtenice, in skušamo čutiti stik žogice s sedalom. »V vsakem premoru po vdihu in
izdihu v sebi so-doživljajte vse močnejši stik med trtico in «družabnico žogo«, ki vas vse bolj usredišča. V
vsakem premoru po vdihu in izdihu »z rastjo ob uporu« znova doživite usrediščenje in trdnost« (Cardas,
1992, str. 63). Po vaji skušamo podoživljati občutke in čutiti gibanje dihanja na medeničnem dnu.
POMEN: za usrediščenje in uravnavanje.
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 položaj stoje
Pri zavzemanju tega osnovnega položaja za nadaljnje glasovne vaje, moramo pozornost usmeriti na
občutenje telesa ter držo zavestno graditi in oblikovati »od spodaj navzgor« (Huth in Huth, 1992).
Najprej moramo občutiti stik stopal s podlago, zasidranost v »trdna tla« in se na ta način »prizemljiti«.
Ta varna baza nam omogoča, da lažje določimo središče in težišče svojega telesa, ki je v trebušnem in
medeničnem prostoru in se »usrediščimo« (prav tam).
Da bi bili v stoječem položaju uravnoteženi, moramo telesno težo enakomerno porazdeliti med levo in
desno stran telesa ter med peto in prsti obeh stopal, ki morajo biti razmaknjena za širino ramen.
Nošenje visokih pet onemogoča enakomerno porazdelitev teže med peto in prsti; težo telesa usmerja
naprej na prste in otežuje pokončno držo, zato je neprimerno. Če je razmak med stopali prevelik (1), ali
če so kolena preveč vzravnana in s tem blokirana (2), pri stoji ne bomo prožni. Če so stopala približana in
se dotikajo, nismo zadosti stabilni (3). S prenosom teže na eno nogo, pa se poruši uravnoteženost med
levo in desno stranjo telesa (4).

Slika 14: Pravilni položaj stoje in štirje napačni položaji: 1 - prevelik razkorak, 2 - blokirana kolena,
3 - dotikajoča se stopala in 4 - naslon teže na eno nogo.
Kolena ne smejo biti popolnoma vzravnana, zategnjena in blokirana, ampak nekoliko upognjena in
prožna. Da bi našli središče telesa, z boki komaj opazno zaokrožimo. Medenico rahlo nagibamo naprej in
nazaj, v levo in v desno, ter skušamo najti točko ravnovesja, kjer enako občutimo levo in desno stran ter
sprednjo in zadnjo stran telesa. V evtoničnem položaju je medenica rahlo nagnjena naprej, s tem se
ukrivljenost hrbtenice v ledvenem predelu, ki je sicer fiziološka, malo zmanjša. Ta sicer mora biti malo
ukrivljena v ledvenem predelu, pri preveliki ukrivljenosti pa govorimo o lordozi. Celoten hrbet je
vzravnan in pokončen, ramena pa sproščeno padajo v stran in navzdol, ne skušamo jih držati nazaj. Roke
sproščeno padajo ob telesu, prsti so sproščeni. Hrbtenica in vrat kot njen podaljšek sta čim daljša in čim
bolj iztegnjena, vratne mišice so sproščene. Predstavljamo si, da se glava dviguje navzgor; če je v
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evtoničnem položaju, ne bi smeli čutiti nobene napetosti na tilniku ali pod brado. Uravnoteženo lego
glave na vratu prepoznamo po pogledu, ki je usmerjen naravnost; brade torej ne približujemo k prsnici, a
je tudi ne dvignemo navzgor.
Krčevito držo spoznamo po togem vratu, zgubanem čelu, trpečem izrazu na obrazu, privzdignjenih
ramenih, dvignjenem prsnem košu, nazaj navzven iztegnjeni medenici, iztegnjenih kolenih in krčevitih
prstih. Pri preveč sproščeni drži pa je nagnjena glava, ramena so povešena, prsni koš je skoraj vbočen,
trebuh je sproščen, teža telesa pa na eni nogi.

 podporna tehnika za usvajanje vzravnane drže telesa: vaje imaginacije
IZVEDBA I: vaja za moč rasti in pokončnosti (Cardas, 1992)
Stojimo, noge razmaknemo v širino kolkov in skušamo začutiti stik med stopali in talno površino.
Zamislimo si, da stojimo na zemlji in da iz vsakega stopala poganjamo po tri korenine: iz pete, iz palca in
iz mezinca. Z vsakim izdihom korenine poženemo še globlje, z vsakim vdihom pa z njimi iz zemlje črpamo
hrano. Z izdihom se znebimo telesnih napetosti, z vdihom pa čutimo rast in pokončnost.
IZVEDBA II: stoj kot drevo
Cilj vaje je pridobiti in zaznati stik med stopali in zemljo ter pridobiti trdnost celotnega telesa. Vadimo
stoje z zaprtimi očmi. Predstavljamo si, da so naša stopala drevesne korenine, s katerimi se trdno
oprijemamo tal. Iz stopal počasi poganja deblo in raste vse više, do pasu, prsni koš pa postane krošnja, ki
se širi na vse strani in je nič ne omejuje. Krošnja se počuti varno, saj jo varujejo krepke korenine in
močno deblo. Iz krošnje poganjajo veje: to so naše roke, prsti, vrat in glava. Vse veje so med seboj
povezane z deblom in koreninami. Čutimo, kako iz korenin priteka življenjski tok, katerega sok
enakomerno teče po deblu, v veje in v listje. Nikjer ni zastoja, živi celo drevo. Zdaj si predstavljamo, da
zapiha veter in drevo rahlo zaziblje sem in tja. Kako daleč se lahko nagnemo, ne da bi pri tem izgubili
ravnotežje? Močnemu drevesu ne more do živega niti vihar. Kako močne se kot drevo čutimo mi?
IZVEDBA III: drevesa v viharju
Vaja krepi stik s tlemi v spodnjem delu telesa, hkrati pa razgiba zgornji del in ga dela prožnega. Stojimo
vzravnano in si predstavljamo, da smo visoko in košato drevo. Iz naših stopal poganjajo močne korenine,
ki so zarite globoko v zemljo. Naše noge so močno deblo, prsni koš in roke pa so košata krošnja, ki se
razprostira na vse strani. Roke segajo v zrak kot mogočne veje. Zamislimo si, da zapiha šibak veter, ki
rahlo zaziblje veje. Veter postaja vse močnejši in veje se vse bolj upogibajo. Nato prihrumi vihar, ki s
strašno močjo upogiba krošnjo levo in desno. Piha tako močno, da se moramo z vso močjo upirati, da
nas ne izruje. K sreči čutimo, da so naše korenine zelo trdne – naša stopala nepremično stojijo na tleh,
kakor prilepljena nanje, medtem se krošnja in veje predajajo igri z vetrom. Viharju dopustimo, da nas
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temeljito prečisti in razpiha vse, kar nas obremenjuje; čutimo, kako s seboj odnaša vse skrbi in napetosti.
Vihar na koncu počasi pojenja, s tem se povsem umirimo.

Slika 15: Trup predstavlja krošnjo; giblje se v vse smeri.
IZVEDBA IV: češnje
To je vaja za pridobivanje ustrezne napetosti s pretegovanjem telesa z intencijo v stoječem položaju.
Predstavljamo si, da nabiramo češnje in se stegnemo visoko, roke odročimo nad glavo. Nato češnje
pobiramo s tal - priklonimo se in se s prsti dotikamo tal.
IZVEDBA V: telo iz gline
S to vajo vplivamo na čuječnost. Predstavljamo si, da je naše telo iz gline: gledamo v ogledalo in se s
pogledom od glave navzdol »božamo« in oblikujemo telo.

 vzravnana drža telesa pri hoji
IZVEDBA: kakor v stoječem položaju, je tudi pri hoji pomembno, da je hrbtenica vzravnana, hrbet raven,
da se ramena širijo v stran ter da so mišice trebuha in zadnjice napete in »stisnjene«. Stopamo po
prostoru in na dva načina uzaveščamo občutek »prizemljenosti«:

-

prosta hoja po prostoru z uzaveščanjem stika stopal s tlemi,

-

hoja s poudarjenim stikom stopal s tlemi - poudarjeni koraki.

Med hojo se osredotočimo na telesne občutke:

-

kje čutimo gibe: stopala, meča, medenica, itd.,

-

v katerem delu koraka se odvijata fazi inspiracije in ekspiracije pri dihanju,

-

kako občutimo glavo in tilnik (Triebel-Thome, 1997).

POMEN: uzaveščanje občutka prizemljenosti.
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5.2.2. VAJE V BALANSIRANJU
 balansiranje s knjigo
IZVEDBA: na glavo položimo knjigo in hodimo po prostoru.

 vrvohodec
IZVEDBA: debelo vrv položimo na tla in skušamo hoditi po njej, ne da bi se z robovi podplatov dotikali
tal.

 izravnavanje tilnika z elastično pomočjo (Coblenzer in Muhar, 2003)
IZVEDBA: elastičen trak pritrdimo na steno in si ga položimo okoli vratu. Od zida se oddaljimo toliko, da
na tilniku začutimo nateg elastike. Z iztegovanjem tilnika nazaj in navzgor nateg še ojačamo, pazimo da
se s telesom ne nagibamo nazaj.
POMEN: razvijanje občutka za položaj hrbtenice, še posebno vratnega predela, poleg tega pa naj bi »z
aktiviranjem mišic tilnika zunanje in notranje vratne mišice razbremenili napetosti« (Coblenzer in
Muhar, 2003, str. 43).

 balansiranje ob besedilu na vrvi/govorni plošči
IZVEDBA: potrebujemo govorno ploščo, uporabimo lahko palico ali vrv, na katero smo položili desko.
Stopimo nanjo in skušamo ohranjati ravnotežje, tako da so robovi deske dvignjeni od tal. Izgovarjamo
poljubni stavek ali krajše besedilo. Med balansiranjem se upiramo sili težnosti, ki nas vleče v levo ali
desno v vsakem trenutku, ko naše težišče ne sovpada s kritično točko ravnovesja. Ta vaja krepi
stegenske mišice, saj se mišična napetost pomakne navzdol v spodnje okončine. Poveča se občutek
trdnega stika s tlemi, ki se nato prenese na trup z vratom in glavo. Ta opora mišicam omogoča, da držijo
telo pokonci brez odvečnega napora.

5.3.

PSIHOFIZIČNA RELAKSACIJA

Proces odpiranja ali senzibilizacije pacienta se prične z vodenim usmerjanjem pozornosti na zaznavo in
občutenje senzacij na fizični, umski in čustveni ravni zavesti. Pri osebah, pri katerih je splošna
psihofizična napetost prevelika, ki so anksiozni, in pri katerih je očitna nevrotično strukturirana
osebnost, Kosmačeva najprej predvideva telesno upočasnitev in sprostitev. V programu glasovne
rehabilitacije se kot podporne terapije poslužuje metode sistematične desenzitizacije. Pacientom
predlaga poslušanje zgoščenke z naslovom Telesna in duševna sprostitev, katere avtor je klinični
psiholog in psihoterapevt Tone Pačnik. Ta združuje sproščanje po modificirani tehniki progresivne
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mišične relaksacije po Jacobsonu in imaginacijo. Pacient mora vsakodnevno zapisovati občutke in vtise
ter za vsak dan zabeležiti uro, ob kateri je poslušal zgoščenko. Na ta način sčasoma ugotovi, kateri del
dneva mu najbolj ustreza za tovrstno sproščanje. Vsakodnevno po sproščanju zabeleži svoja občutenja
na fizičnem (telesnem) nivoju, na emocionalnem (čustvenem) nivoju in na racionalnem (razumskem)
nivoju. Vsi trije nivoji so med seboj povezani in neločljivi, zato bo primerna napetost oz. sproščenost, tj.
evtonija telesa (in z njo govornega aparata), nastopila le s hkratno umiritvijo na umskem in duševnem
nivoju. Šele po usvojitvi tovrstne sprostitve je smiselno in učinkovito nadaljnje delo na samem glasu.
Vaje, opisane v tem poglavju, izvirajo iz nekaterih gibalnih in meditativnih metod, ki so opisane v
poglavju Evtonija. So razmeroma kratkotrajne, toda kljub temu učinkovite, saj pacienta pripravijo na vaje
razgibavanja gibljivih artikulatorjev in vaje za zvočen glas, zato so uporabne pri sami uri logopedske
obravnave. Izvajajo se lahko tudi na koncu, zlasti po gibalnih aktivnostih, ki so sestavni del vaj, s ciljem
ozaveščanja kinestetičnih in proprioceptivnih občutenj napetostnih razmerij skozi gibanje in umirjanje
telesa.

5.3.1. VAJE ZA PSIHOFIZIČNO RELAKSACIJO
 metuljev let
POLOŽAJ: vzravnana drža sede s popolnim stikom stopal s tlemi.
IZVEDBA: skozi nos vdihnemo sočasno z odročenjem rok, ki jih vodimo v vzročenje, in iztegom telesa.
Sledi izdih s polglasno izreko AH in hkratnim nagibom telesa navzdol v predklon. Zaključimo, ko glava in
roki sproščeno visijo med nogami navzdol. Nekaj sekund zastanemo v tem položaju, nato se vrnemo v
osnovnega in gibanje ponovimo.

 zanke (Brain Gym)
IZVEDBA: v sedečem položaju noge iztegnemo in jih pri gležnjih prekrižamo. Če smo položili desno nogo
na levo, položimo tudi desno roko na levo, prepletemo prste in dlani zasukamo k prsim. Zapremo oči in
uzavestimo lastno umirjenost. Vdihnemo skozi nos in izdihnemo skozi usta.
POMEN: za umirjanje ter za uzaveščanje in poglabljanje občutenja jezika v dihalni poziciji.

 avtosugestija: miren sem
IZVEDBA: na glas ali tiho, v sebi večkrat izrečemo mantro oz. misel. Ta se najprej izrazi v lastnih
občutenjih in nato v dejanjih.
Primeri podobnega načina delovanja kot avtosugestije so gesla in afirmacije pri avtogenem treningu in v
kognitivno-vedenjski terapiji ter mantre pri vzhodnih filozofijah in religijah.

59

5.4.

RAZGIBAVANJE VRATNE MUSKULATURE IN RAMENSKEGA OBROČA

Naše telo sestavlja skelet, ki je gibljiv zaradi mišic, kit in sklepov. Krčenje in sproščanje mišic omogoča
gibanje in če je le-to kakor koli omejeno, nas ovira pri vsakdanjih aktivnostih. Pri pacientih z mišičnotenzijsko disfonijo je navadno povečana napetost vratnih mišic. Z razgibavanjem vratu in ramenskega
obroča povečamo gibljivost in elastičnost zakrčenih mišic ter jih spravimo v ustrezno napetost, evtonijo,
s katero se lahko optimalno gibljemo. Kot pravi Schewell, »ogrevanje poveča krvni tok k pomembnim
mišicam in poviša njihovo temperaturo, s čimer postanejo bolj gibljive in raztegljive« (2009, str. 28).
Vsako od naslednjih vaj ponovimo trikrat do petkrat. Med gibanjem v skrajni poziciji gib nekoliko
zadržimo in uzavestimo notranje občutke ob krčenju in raztezanju mišic. Vse vaje razgibavanja mišic
vratu in ramen je potrebno izvajati redno, v sedečem položaju, kot je opisan v poglavju Drža in položaj
telesa, pred ogledalom. Na začetku vsako vajo ponovimo trikrat do petkrat in postopoma povišamo do
desetkratne ponovitve. V primeru pojava mišične bolečine »DOMS-a« oz. muskelfibra 5 vadbe ne
prekinemo, temveč število ponovitev zmanjšamo.
Povečanje obsega gibljivosti vratu in ramenskega obroča izboljša tudi držo telesa, izboljšana drža pa
omogoča povečanje dotoka zraka za fonacijo zaradi čvrstega zračnega stebra in primernega
subglotisnega pritiska.

5.4.1. VAJE ZA RAZGIBAVANJE VRATU
POLOŽAJ ZA VSE VAJE: zravnana drža sede pred ogledalom.
Pri vseh vajah posamezna faza giba traja eno do dve sekundi.

 nagib glave navzdol

5

DOMS (ang. Delayed Onset of Muscle Soreness), v pogovornem jeziku »muskelfiber« (nem. muskel: mišica, nem.
fiber: povišana telesna temperatura ali bolečina). Bolečine se pojavijo, ko telo obremenimo bolj (večja
intenzivnost) ali več (daljše časovno obdobje), kot je sicer vajeno. Vzrok za tovrstne bolečine so mikro poškodbe
mišičnih vlaken in vnetje na celičnem nivoju. Pojavi se lahko že med samo vadbo, največkrat pa šele 24 ur po njej in
doseže najvišjo stopnjo po približno dveh dneh.
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IZVEDBA: pogled usmerimo naravnost v ogledalo. Nato pogledamo v tla, da se brada skoraj dotakne prsi,
in nato zopet v ogledalo.

 nagib glave nazaj
IZVEDBA: gib se začne s pogledom, usmerjenim v ogledalo, nato pogledamo v strop in na koncu spet v
ogledalo. Pri tem moramo paziti, da nagib glave nazaj ni ekstremen, saj obstaja možnost poškodbe
vratnega dela hrbtenice.

 kombinirani gib
Tu združimo nagib glave navzdol in nazaj. Vsak položaj zadržimo eno do dve sekundi.
IZVEDBA:
1. pogled v ogledalo,
2. pogled v tla,
3. pogled v ogledalo,
4. pogled v strop,
5. pogled v ogledalo.

 obrat glave v desno ali obrat glave v levo
IZVEDBA: začnemo s pogledom v ogledalo, glavo v vodoravni liniji počasi zasukamo v desno in
pogledamo čez rame. Mišice vratu zategnemo do občutka neugodja. Položaj zadržimo eno sekundo in
ponovno pogledamo naravnost v ogledalo. Obrat ponovimo trikrat v desno stran, nato še trikrat v levo
stran. Za občutek večje varnosti in/ali korektne izvedbe giba, logoped s prsti obeh dlani prime glavo in
vodi pacienta skozi vajo.

 nihanje: polkrožni gib od leve proti desni in obratno
IZVEDBA: v začetnem položaju je glava obrnjena levo, pogled usmerjen čez ramo. Izvedemo gib navzdol
in v polkrogu tekoče gibljemo do obrata glave v desno, s pogledom usmerjenim čez desno ramo. Nato
polkrožno gibljemo v obratno smer, od pogleda v desno čez rame, do obrata glave levo in pogleda čez
levo ramo.

 kroženje
IZVEDBA: začnemo z obratom glave v desno, nadaljujemo naprej in navzdol s pogledom v tla, nato
tekoče preidemo v položaj glave obrnjene v levo, nadaljujemo z gibom navzgor in nazaj, da pogled
usmerimo v strop in na koncu zaokrožimo gib do pogleda v desno. Vajo izvajamo z odprtimi očmi, da ne
izzovemo vrtoglavice. Nekajkrat ponovimo, nato krožimo še v obratno smer.
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 poševni nagib glave navzdol
IZVEDBA: pogledamo naravnost v ogledalo, nato nagnemo glavo levo navzdol s pogledom usmerjenim
proti levi pazduhi, da se z brado skoraj dotaknemo ključnice. Glavo nato dvignemo nazaj v osnovni
položaj. Večkrat ponovimo. Enako gibljemo poševno navzdol v desno smer.

5.4.2. VAJE ZA RAZGIBAVANJE RAMENSKEGA OBROČA
 sočasno
IZVEDBA: dvignemo obe rami in zadržimo eno sekundo. Nato obe rami spustimo in ponovno zadržimo.

 posamično
IZVEDBA: trikrat dvignemo in spustimo levo ramo. Ponovimo. Enako gibljemo z desno.

 izmenično (valovanje)
IZVEDBA: z dvigom levega ramena istočasno spustimo desno ramo in gib zadržimo eno sekundo. Nato
spustimo levo in sočasno dvignemo desno ramo. Ponovimo.

 kroženje
IZVEDBA: iztegnemo roki v predročenje, zatem ju pokrčimo v komolcih in prste naslonimo na rameni. S
komolci gibamo krožno naprej in nato še nazaj. Vajo zaključimo s komolci v predročenju.

 preplet prstov in iztezanje rok
IZVEDBA I: prekrižamo roke, prste obeh dlani prepletemo skupaj, roke pokrčimo in položimo na prsi.
Vaja je podobna zankam (Brain Gym) v podpoglavju 5.3.1.
IZVEDBA II: dlani zasukamo naprej proti ogledalu z iztegom rok v predročenje (kakor da bi nekaj potiskali
pred seboj). Po vsakem iztegu rok vračamo dlani nazaj na prsi.
IZVEDBA III: dlani zasukamo in iztegnemo roki nad sabo v vzročenje, kakor da bi želeli dlani položiti na
strop. Po vsakem iztegu rok vračamo dlani nazaj na prsi.
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5.5.

MOTORIKA GIBLJIVIH DELOV ARTIKULACIJSKEGA APARATA

»Prosti glas ne bi smel imeti nobene pretirane ali neprimerne napetosti v mišicah obraza, ustnic, čeljusti,
jezika, mehkega neba, žrela in grla, ki bi negativno vplivala na zračni tok in kvaliteto glasu...« (Schewell,
2009, str. 75), poleg tega mora imeti mešano resonančno kvaliteto, sicer zveni neuravnoteženo, in
kvaliteto zvoka, ki je »naprej v ustih« (Schewell, 2009).
Pri izvajanju vaj iz naslednjega sklopa pozornost usmerimo na natančno izreko glasov in delujemo v
smeri povečanja pozornosti na preciznost gibov ustnic, jezika, spodnje čeljusti in mehkega neba. S
premikom govorne napetosti v ospredje ustne votline se zmanjša povišan tonus mišic v predelu vratu.
Osnovni namen in cilj vaj je splošna stimulacija orofacialne muskulature, doseganje ustrezne obsežnosti
gibanja artikulatorjev ter ustrezno prilagajanje razmerij med sproščenostjo in napetostjo mišičnih
skupin, tj. evtonijo na področju govornega aparata.
Izrednega pomena je sočasnost gibanja rok, oblikovanja dlani in izreke. Dlani in prstne blazinice ter usta
in jezik so mesta izjemne občutljivosti na dotik. Občutke, ki se pojavijo ob finomotoričnih spretnostih
dlani in prstnih blazinic, razširimo na artikulacijska mesta.
Vaje bodo v pomoč pri:

- vzdrževanju ustreznega obsega gibanja čeljusti pri govoru, žvečenju in požiranju,
- zmanjšanju poudarjenega - afektivnega grimasiranja oz. poudarjanju obrazne mimike, če je ta
neizrazita,

- izboljšanju vzdrževanja očesnega kontakta in drže telesa v procesu komunikacije,
- prepoznavanju in ozaveščanju sporočilnosti prozodijskih elementov glasu skozi aspekt neverbalne
komunikacije.
Za lažje razumevanje so opisi nekaterih vaj podkrepljeni s shemami. Razlaga simbolov in znakov za opis
gibanja rok in oblike dlani se nahaja v prilogi.
Vsako vajo ponovimo tri- do petkrat.

5.5.1. VAJE ZA USTA
 afonična vaja I – O
POLOŽAJ: vzravnana drža sede.
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IZVEDBA: ustnice raztegnemo v nasmeh, kot pri izgovoru glasu I, prste obeh dlani oblikujemo v kljunčka s
stikom v konicah. Na povelje »raztegni« gibljemo dlani narazen, kot pri raztegovanju elastike, do širine
ramen. Za tem na povelje »zaokroži« usta zaokrožimo, kot pri izgovoru glasu O, in dlani razpremo v
obliki šape.

 razločno izrekaj I – O
PREDPRIPRAVA: iztegnjeno desno dlan nastavimo v višino rame ter oblikujemo usta v raztegnjeni
položaj.
IZVEDBA: pričnemo z gibom dlani v ravni liniji v desno, sočasno z izgovorom vokala I. Sledi trisekundni
premor in predpriprava za drugi del vaje - postavitev nadlahti k prsnemu košu, oblikovanje pesti v višini
rame, ter oblikovanje zaokrožene oblike ust. S polkrožnim gibom navzdol do ravnine medenice sočasno
izgovarjamo vokal O. Hkrati s potekom giba spreminjamo intonacijo glasu iz rastoče v padajočo.
Pozorni smo na izreko vokalov v govorni tehniki, časovno sinhronost začetka in zaključka giba z glasom in
intencijo glasu.

Slika 16: Roko gibljemo v stran in izgovarjamo I, med krožnim gibom izgovarjamo O.
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 poveži glasova I_O
POLOŽAJ: vaja je podobna prejšnji, le da med glasovoma ni časovnega premora in oba glasova
izgovarjamo povezano z dodanim vmesnim glasom – spirantom J, zaradi tekočnosti izreke pri spremembi
intonacije med prehodom iz vokala I v vokal O.
PREDPRIPRAVA: nastavimo iztegnjeni kazalec v višino levega ramena in raztegnemo usta.
IZVEDBA: sočasno z izreko I kazalec gibljemo proti desni in nato s prehodom v JO izvedemo polkrožni gib
naprej proti ogledalu do izhodiščne točke. Sledi sekundni premor in večkratna ponovitev vaje z vmesnim
premorom.

 afonična vaja A
POLOŽAJ: vzravnana drža sede.
IZVEDBA: dlani rok stisnemo v pest v višini ramen, nadlahti sta prislonjeni k prsnemu košu. Na povelje
»odpri« odpremo usta (pazimo na izpah čeljusti) kot pri izgovoru glasu A, hkrati z odpiranjem ust
razpremo dlani, ki kažeta naprej proti ogledalu. V tem položaju eno sekundo zadržimo roki. Na povelje
»zapri« usta zapremo in hkrati stisnemo dlani v pesti ter jih v tem položaju zadržimo eno sekundo.

 razločno izrekaj A
PREDPRIPRAVA: roki sta pokrčeni z dlanmi v višini ramen, nadlahti sta prislonjeni k prsnemu košu. Usta
odpremo in nastavimo za glas A.
IZVEDBA: dlani v vodoravni liniji gibljemo naravnost do predročenja z iztegom komolcev in hkrati
izgovarjamo A. Pozorni smo na sočasnost začetka in konca gibanja z izreko.

 razločno izrekaj A  M
PREDPRIPRAVA: odprte dlani obeh rok iztegnemo v predročenje. Odpremo usta za glas A.
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IZVEDBA: dlani rok gibljemo iz predročenja proti sebi in sočasno izgovarjamo A. Na polovici giba
oblikujemo dlani v pesti in hkrati začnemo izgovarjati glas M. Gib nadaljujemo, dokler roki nista pokrčeni
k telesu s pestmi v višini ramen.

 razločno izrekaj U  A
PREDPRIPRAVA: dlani v višini ramen oblikujemo v kljunčka, nadlahti sta prislonjeni k prsnemu košu. Z
usti oblikujemo okroglino za afonično izreko vokala U.
IZVEDBA: roki gibamo naprej v predročenje do iztega komolcev in sočasno izgovarjamo U. Na polovici
giba dlan razpremo in preidemo v izgovarjavo A. Gib in izgovor zaključimo sočasno, ko sta roki iztegnjeni
v predročenje.

 razločno izrekaj A  U
PREDPRIPRAVA: nastavimo odprte dlani v predročenju z iztegnjenimi komolci in oblikujemo usta za vokal
A.
IZVEDBA: gibanje začnemo z iztegnjenima rokama in odprtima dlanema ter sočasnim izgovorom A. Na
polovici giba proti sebi oblikujemo kljun in tekoče, sočasno z gibom, preidemo na izgovarjanje glasu U.
Gib in izgovor zaključimo sočasno, ko sta roki pokrčeni z nadlahtjo ob prsnem košu.
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 razločno izrekaj U  E
PREDPRIPRAVA: nadlahti obeh rok prislonimo k prsnemu košu, dlani oblikujemo v kljunčka, ki se stikata,
in našobimo usta za izreko glasu U.
IZVEDBA: začnemo z gibanjem dlani v vodoravni liniji, sočasno v levo in desno, kot pri raztezanju
elastičnega traku, in izgovarjamo U. Na polovici giba razpremo kljuna v šapi in preidemo v izreko vokala
E.

 razločno izrekaj I  A
PREDPRIPRAVA: roko predročimo in pokrčimo, iztegnjeno dlan desne roke postavimo v višino leve rame
in raztegnemo usta za glas I.
IZVEDBA: roko gibljemo vodoravno od leve proti desni in hkrati izgovarjamo I. Naredimo trisekundni
premor. Roko nato pokrčimo k desnemu ramenu in izravnamo dlan s prsti, usmerjenimi navzgor.
Gibljemo naravnost v predročenje in sočasno izgovarjamo glas A.

Slika 17: Ob izgovorjavi I roko gibljemo v stran, ob izgovorjavi A pa naprej.

 razgibalne vaje ust s kombinacijami logatomov in z besedami s pomenom
IZVEDBA I: pri izgovoru prvi zlog poudarimo in časovno podaljšamo, ostale izgovorimo v običajnem
ritmu.

-

SA – ZA – TA - JA

-

MI – NI – ME – NE – MA – NA - MO
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IZVEDBA II: stavek »Oui, oui, et puis je suis.« (fr. da, da, in potem jaz sem) izgovorimo [wi, wi, e pɥi ʒə
sui]. Izgovarjamo razločno, s poudarjeno obliko ust, in pazimo, da se ustnice pri vsaki besedi dobro
razširijo.

5.5.2. VAJE ZA JEZIK
Vaje izvajamo po navodilih z usmerjeno pozornostjo v proprioceptivne in kinestetične občutke na
področju spodnjega dela obraza, ustne votline in vratu.

 navzdol - navzgor
IZVEDBA I: na povelje »iztegni« usta odpremo in iztegnemo jezik navzdol po bradi, na povelje »skrij«
vrnemo jezik v usta in jih zapremo. Med vsakim gibom zapremo usta.
IZVEDBA II: ista vaja s povelji, vendar z iztegom jezične konice navzgor.

 izplazi
IZVEDBA: na povelje »izplazi« skozi stisnjeni ustnici splazimo jezično konico naprej in nazaj v usta.

 levo desno
IZVEDBA: usta oblikujemo v široko raztegnjen položaj - režo in v diktiranem ritmu »tika taka« pomikamo
jezično konico iz levega ustnega kota v desni in nazaj. Jezik se pri tem ne dotika ustnic in zob.

 muca pije
IZVEDBA: usta odpremo, izplazimo jezik, nato privihano jezično konico spravimo nazaj v usta.

 oblizovanje ustnic
IZVEDBA: usta odpremo in z jezično konico v krožnem gibu oblizujemo ustnice. Nekajkrat ponovimo.
Nato oblizujemo ustnice še v obratni smeri.

 oblizni nebo
IZVEDBA: odpremo usta, z jezično konico obliznemo nebo od sredine zgornjega zobnega loka nazaj do
mehkega neba in obratno.

 opičja usta
IZVEDBA: jezik postavimo med zgornjo (ali spodnjo) ustnico in zgornji (ali spodnji) zobni lok.

 umivanje zobnih lokov
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IZVEDBA: odpremo usta in oblizujemo spodnji in zgornji zobni lok z notranje in z zunanje strani.

 krožno gibanje
IZVEDBA: usta zapremo in izvajamo krožni gib med dlesnijo in ustnico, najprej v eno smer, nekajkrat
ponovimo, in nato v nasprotno.

 jezik v lice
IZVEDBA: usta zapremo in potisnemo jezično konico do vidne izbokline na zunanji strani v levo in nato v
desno lice.

 tleskanje z jezikom
IZVEDBA I: z jezikom tleskamo (kličemo mačko) v različnih ritmih.
IZVEDBA II: v enakomernem ritmu oponašamo peket konjskih kopit. Pri tem izmenično sočasno s
tleskom usta raztegnemo in s ponovnim tleskom zaokrožimo.
IZVEDBA III: konjski galop oponašamo tako, da dvema hitrima tleskoma sledi malo daljši premor. Pri
oponašanju galopa usta zaokrožimo in ob tlesku izrazito pomaknemo spodnjo čeljust navzdol.
POMEN: za krepitev moči in spretnosti jezične mase, predvsem jezične konice.

 razgibalne vaje ust in jezika s povezavo vokalov s konzonanti T D N L
IZVEDBA I: razločno artikuliramo vokal A kot temeljni izhodiščni glas, nato sledi trikrat posamično izgovor
konzonanta (dentala T, dentala D, nazala N in laterala L) s polglasnikom v enakih časovnih presledkih.

POMEN: za usmeritev govorne napetosti v ospredje ustne votline, vendar z mehkim zastavkom. Vokali
so nosilci govora - vsi so zvočni, medtem ko so konzonanti nosilci pomena. Prek nevtralnega vokala oz.
polglasnika (nosni in ustni) se lažje doseže sproščenost, nenapetost mišic govoril.
IZVEDBA II: enaka vaja in kombinacija glasov, s tem da posameznim soglasnikom dodamo vokale, vedno
v enakem zaporedju (polglasnik, I, E, A, O, U).
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POMEN: za usmeritev govorne napetosti v ospredje ustne votline in odpiranje glasu s pravilnim
oblikovanjem ustnic in ustne votline.

 izreka soglasniškega sklopa KL
IZVEDBA I: večkratna zaporedna izreka soglasniškega sklopa KL s polglasnikom na finalnem mestu v
hitrem tempu.
IZVEDBA II: večkratna izreka posameznega soglasniškega sklopa KL z vokali v zaporedju: KLI, KLE, KLA,
KLO, KLU.
IZVEDBA III: večkratna izreka posameznih kombinacij soglasnikov K in L z vokali v medialni in finalni
poziciji: KILI, KELE, KALA, KOLO, KULU.
POMEN: za odpiranje glasu, saj zapornik K zahteva povečano moč zračnega stebra.

5.5.3. VAJE ZA SPODNJO ČELJUST
POMEN VSEH VAJ: razvijanje motorike spodnje čeljusti in obsega gibljivosti.

 spuščanje zraka
PREDPRIPRAVA: zapremo usta in napihnemo lica.
IZVEDBA I: s pritiskom prstov na lica počasi spuščamo zrak, izpih izdišnega zračnega toka je dolg in
enakomeren.
IZVEDBA II: s prsti ritmično pritiskamo na lica in spuščamo zrak v sunkih – kratki, sunkoviti izpihi
izdišnega zračnega toka.
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 napihnjena lica
IZVEDBA: napihnemo lica in večkrat izgovorimo bilabialni glas s polglasnikom ali vokalom O. Da bi začutili
napetost, položimo prste na lica malo stran od ustnih kotičkov. Vsakega izmed glasov oz. zlogov
izgovorimo večkrat zaporedoma z napihnjenimi lici.
B B B B ...
P P P P ...
BO BO BO BO...
PO PO PO PO ...

 brnenje – bilabialna izreka R
IZVEDBA: dolgo izgovarjamo bilabialni R, ki zveni kakor brnenje avtomobilskega motorja. Temu zvoku
nato dodajamo še vokale in povezano izgovarjamo.
POMEN: zaznati in poglobiti občutenje artikulacijskih organov in pomakniti izgovor naprej, v ospredje
ustne votline.

 hitra izreka B D
IZVEDBA I: glasova B in D hitro in razločno artikuliramo kot soglasniški sklop.
IZVEDBA II: hitra in razločna izreka glasov B in D ali soglasniškega sklopa BD v povezavi z vokali, npr. BDI
BDI BDI ali BADA BADA BADA.

 hitra izreka z vibrantom
IZVEDBA: glasovne zveze hitro in razločno izgovarjamo.
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POMEN: uzaveščanje kinestetičnih (vibratornih) senzacij v ospredju ustne votline in ozvenjevanje.

 gimnastika spodnje čeljusti
IZVEDBA: čeljust gibamo na vse načine:

- krožimo s spodnjo čeljustjo,
- odpiramo in zapiramo usta,
- pomik čeljusti naprej in nazaj,
- pomik čeljusti desno in levo,
- zagrizemo in sprostimo.
 ob hipertoniji čeljusti
IZVEDBA: usta razpremo za širino dveh prstov. Pest položimo pod brado in potiskamo navzgor, ust pa ne
smemo zapreti. Pri tem morajo mišice čeljusti delovati proti sili pesti.

 ob hipotoniji čeljusti
IZVEDBA: druga oseba (logoped) drži za brado, medtem ko skušamo zapreti usta.

 žvečenje
IZVEDBA: spodnjo čeljust razgibavamo z gibi žvečenja več žvečilk hkrati:

- več žvečilnih gumijev hkrati izrazito žvečimo z zaprtimi usti,
-

z odprtimi usti poudarjeno žvečimo,

-

žvečimo in povezano izgovarjamo vokale,

-

žvečimo in govorimo kratke povedi.

 prehranjevanje s presno hrano
POMEN: zaradi njene strukture zahteva večjo aktivnost in učinkovitost spodnje čeljusti.

5.5.4. VAJE ZA MEHKO NEBO
Vaje za mehko nebo pridejo v poštev, ko je zaradi nezadostne velofaringealne okluzije nosna resonanca
premočna in govor slišimo kot preveč nazalen.

 staccato A, AP, AH
Artikuliramo razločno in odsekano. Takšen način izreke najbolje opišemo z glasbenim pojmom staccato;
ta označuje način izvajanja, ki je kratko in ločeno. Hkrati gibamo in artikuliramo.

72

IZVEDBA I: desno roko pokrčimo in odpremo dlan v višini desnega ramena, prsti kažejo navzgor. Sočasno
s kratkotrajno izreko A poudarjamo ritem s kratkimi gibi roke naprej.

IZVEDBA II: roka je v predročenju, dlan je odprta. Nato roko pokrčimo, dlan hitro gibljemo proti sebi in jo
oblikujemo v kljun. Sočasno izrekamo AP.

IZVEDBA III: roka je skrčena, dlan odprta, obrnjena proti telesu, s prsti usmerjenimi navzgor. S
sproščenim zamahom roke navzdol izgovorimo aspiriran H.
IZVEDBA IV: roko malo pokrčimo, dlan oblikujemo v kljun in jo v zapestju v ritmu sočasne izreke
dvozložnega logatoma KI – KI gibamo naprej.
IZVEDBA V: izvajamo na enak način kot zgoraj, z ritmom roke usklajeno izrekamo KI – KO, ob izreki KO s
prsti oblikovan kljun usmerimo navzdol.

 smrčanje
POMEN: za jačanje občutljivosti mehkega neba prek taktilne senzacije ob vibriranju.

 zehanje
IZVEDBA: vdihnemo, kakor da bi zazehali, nato pa ob izdihu zadržimo to širino prostora, ki smo jo
pridobili ob fazi vdiha, in ob izdihu izrekamo vokala A in O.
POMEN: za oblikovanje resonance je pomembno, da je govorni aparat v zehalni napetosti, saj se ob
zehanju grlo premakne navzdol in s tem ustvari večji prostor nad grlom, v katerem lahko glas resonira.

 kašljanje
IZVEDBA: kašljamo z odprtimi usti, roko položimo na prepono.
POMEN: preverjanje aktivnosti trebušne prepone, ki mora s svojim delovanjem ustvarjati zadostni
subglotisni pritisk, da ne bi prišlo do zlorabe glasilk v grlu.

 požiranje
IZVEDBA: izvedemo začetek akta požiranja, vendar že v prvi fazi, ko je grlo v najvišji poziciji, nekoliko
zadržimo in nato sprostimo.
POMEN: povečanje gibljivosti artikulatorjev v ustni votlini in mišic grla.
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5.6.

FONACIJSKE VAJE – VAJE ZA DOSEGO OPTIMALNEGA ZVOČNEGA UČINKA GLASU

Brown (v Shewell, 2009, str. 71) pravi, da so »vse glasovne kvalitete, s katerimi si se rodil, tu,
pripravljene na uporabo, če le lahko najdeš ključ, da jih odkleneš. So funkcija avtonomnega živčnega
sistema.« Kljub temu, da so mnogi primarni glasovi nehotni, jih lahko tudi zavedno proizvedemo in imajo
zato vlogo »ključa« do prostega glasu. Pri afoniji so na začetku koristne vaje mrmranja, kašljanja s
fonacijo in zehanja z vzdihom.
Cilj glasovnih vaj je izuriti pravilno kombinirano dihanje, mehki nastavek glasu, mirno grlo v nizki legi in
postavljanje govorne napetosti v ospredje ustne votline. Jasno artikuliranje povzroči, da se glas bolje
ozvoči, kakor če bi ostal v ozadju ustne votline, saj ne resonira le na področju farinksa, ampak po celotni
ustni votlini, od koder se lahko dobro razširja v prostor. Pri vajah za kvalitetno fonacijo sledimo
zaporedju elementov prozodije: zvočnost, višina in glasnost (označuje nosilnost, odprtost in prodornost
glasov).
Ustvarjanje napetosti in sproščanje je bistveno lažje doseči pri velikih perifernih mišičnih skupinah nog in
rok, kakor pa pri majhnih mišicah, kot so govorni organi (Coblenzer in Muhar, 2003) Vaje so zato
oblikovane tako, da fonacijo spremljajo makro gibi telesa, predvsem rok. Na ta način se lahko srednja
elastična napetost, tj. evtonija večjih mišičnih skupin, razširi tudi na govorila, hkrati pa vplivamo na
trajanje glasu in bolje uzavestimo začetek in prenehanje tvorjenja glasu.
Vaje, ki vključujejo fino motorične spretnosti prstnih blaznic in stopal, omogočajo, da smo bolj občutljivi
na mikro gibe ust in jezika.
Razlaga simbolov in znakov, ki so uporabljeni v shemah za opis vaj, se nahajajo v prilogi.

5.6.1. VAJE OBLIKOVANJA OSNOVNEGA TONA – BARVE GLASU
 nastavek glasu prek vokalov
Nastavek glasu se nanaša na glotis in glede na vrsto glasov razlikujemo aspirirani nastavek (prehaja
preveč zraka) in trdi zastavek (glasilke se stisnejo). Ventilni ton je afonični glas na samem začetku
fonacije (rahel pok ali šum), ki preprečuje, da bi na glasilke pritiskali preveč zraka. Vokali potrebujejo
čvrst nastavek.
IZVEDBA: obe dlani oblikujemo v kljunčka. Sočasno z gibom rok od višine kolkov do višine oči izgovorimo
pred-zlog NA (prefonarotna faza, ki je razločno artikulirana) za povečanje intencije. Napravimo premor z
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usmeritvijo in fiksiranjem pogleda v kljuna, ki sta pri konicah prstov razmaknjena le nekaj cm in sta v
višini oči. Nato sočasno z izgovorom dvo- ali trozložne besede, ki ima v inicialni poziciji vokal, in s
spremljajočim pogledom spustimo kljunčka navpično navzdol. Pozorni smo na sočasni zaključek giba in
izreke besede.
1. NNNAAA (gib navzgor)
2. Premor s pogledom v dlani - kljunčka
3. Izreka besed z vokali v inicialnem
položaju (gib navzdol)
AVTO
ENA
IGLA
OKO
UHO
ANANAS
OPICA

 sa - za - ta - na - ja
IZVEDBA: izgovarjamo zloge SA, ZA, TA, NA, JA in razločno ter jasno artikuliramo podaljšano izreko
inicialnega glasu S.
POMEN: ojačanje glasu lahko pripeljemo v ospredje ustne votline s konzonanti. Ti so kakor vzmeti, zato
vokala za njimi ni potrebno posebej poudarjati ali podaljševati.

5.6.2. VAJE OBLIKOVANJA RESONANCE Z OZAVEŠČANJEM KINESTETIČNIH IN PROPRIOCEPTIVNIH
OBČUTKOV V POSAMEZNIH RESONANČNIH PROSTORIH ODZVOČNE CEVI

Pri sledečih vajah smo posebej pazljivi, da je mišičje vratu in ramen sproščeno. Obrazna mimika je v
izrazu nasmeha, saj je mrščenje čela povezano s preveliko napetostjo v grlu.

 vav
IZVEDBA: dlan oblikujemo v kljun in jo gibljemo proti ogledalu, hkrati izgovarjamo glas V. Ko
spremenimo smer gibanja nazaj proti sebi, izgovarjamo vokal. Ko ponovno gibljemo proti ogledalu, spet
izgovarjamo V. Črtkana črta na skici označuje povezano gibanje, ki naj skupno traja 3 sekunde. Moč
zvena glasu V skušamo prenesti na vsakega izmed vokalov s povezanim izgovarjanjem VIV, VEV, VAV,
VOV in VUV.
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POMEN: vaja za postavljanje glasu v ospredje ustne votline in hkrati za mehak in zveneč glas. Glas z
artikulacijskim mestom v ospredju ustne votline je nosilen, prodoren in ima večjo slišnost.

 ustna resonanca: mrmranje M
POMEN VSEH VAJ MRMRANJA: uzaveščanje proprioceptivnih in kinestetskih občutkov vibracij v ustni in
nosni votlini, izzvanih z mrmranjem.
Vadimo na tri načine, tako da zvok izgovarjamo posamično (MMM), v povezavi z vokali v enozložni
kombinaciji (npr. MAM) in v povezavi z vokali v dvozložni kombinaciji (npr. MAM MAM).
POLOŽAJ: vzravnana drža sede, zravnana dlan je položena na prsi.
IZVEDBA I: dlan položimo na prsi, da taktilno zaznamo vibracije, sprožene z mrmranjem MMM. V isti
višini postavitve dlani izvedemo vodoraven krožen gib s hrbtno stranjo dlani, obrnjeno navzgor. Krožni
gib zaključimo s postavitvijo dlani v začetni položaj in sočasno zaključitvijo produkcije zvoka.

IZVEDBA II: artikuliramo zloge MIM, MEM, MAM, MOM in MUM. Prvo tretjino giba izgovarjamo glas M,
drugo tretjino povežemo z vokalom in v tretji tretjini zaključimo gib z glasom M. Sledi premor. Vajo
ponovimo, da se v zaporedju I, E, A, O, U zvrste vsi vokali.
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IZVEDBA III: artikuliramo dva zloga. Prvo polovico giba izgovarjamo izbrani zlog, v drugi polovici giba isti
zlog ponovimo in zaključimo. Sledi premor. Ponovimo isti gib z ostalimi vokali v določenem zaporedju.
MIM MIM
MEM MEM
MAM MAM
MOM MOM
MUM MUM

 mrmranje v drži misleca
POLOŽAJ: sede, z nagibom vzravnanega telesa naprej ter z naslonom brade in sprednjega dela vratu na
zunanjo stran dlani.
IZVEDBA: mrmramo MMM posamično in v povezavi z vokali, z usmerjeno pozornostjo na občutenje
vibracij na dnu ustne votline, področju ustnic in sprednjega dela vratu.

 mrmranje z naraščanjem in popuščanjem intenzitete
POLOŽAJ: vzravnana drža telesa sede
IZVEDBA: z dlanjo desne roke oblikujemo kljunček, ki ga obrnemo in položimo na desno ramo. S
pričetkom krožnega giba naprej in navzgor začnemo z mrmranjem, ki je po intenziteti – glasnosti
usklajeno s potekom linije giba.

Slika 18: Med gibanjem kljunčka naprej navzgor glasnost povečujemo, med gibanjem navzdol k telesu,
jakost znižujemo.

 mrmranje med gibanjem glave
POLOŽAJ TELESA: vzravnana drža sede.
IZVEDBA I: mrmramo MMM z nagibom glave iz vzravnanega, nevtralnega položaja navzdol, z dotikom
brade s prsnico. Zaključimo z gibom nazaj v nevtralni položaj.
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IZVEDBA II: naredimo polkrožni gib (nihaj) iz leve v desno in obratno s sočasnim mrmranjem.
POMEN: opuščanje povišane mišične napetosti vratu, uzaveščanje razlik v kinestetskih senzacijah ob
produkciji mrmrajočega zvoka med gibanjem in v različnih položajih glave in vratu, slušna diskriminacija
kvalitete zvoka.

 nosna resonanca N
POLOŽAJ: vzravnana drža sede, kazalec in sredinec položimo na nosnico.
IZVEDBA I: izgovarjamo glas NNN. Kazalec in sredinec desne dlani položimo na nosnico, nato z gibom
naprej in navzgor vertikalno zaokrožimo. Zaključimo s položitvijo prstov nazaj na nosnico.

IZVEDBA II: prvo tretjino krožnega gibanja dlani od nosu izgovarjamo N, drugo tretjino vokal in tretjo
tretjino N.
NIN
NEN
NAN
NON
NUN

IZVEDBA III: prvo polovico giba izgovarjamo en zlog, drugo polovico ga ponovimo.
NIN NIN
NEN NEN
NAN NAN
NON NON
NUN NUN

POMEN: uzaveščanje taktilnih senzacij, občutenih z dotikom, ter proprioceptivnih in kinestetskih
občutkov v resonančnem prostoru nosne votline.
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 resonanca lobanjskih kosti NG
POLOŽAJ: vzravnana drža sede.
IZVEDBA I: izgovor soglasniškega sklopa NG posamično izvedemo sočasno z oblikovanjem dlani v
kljunček in s hkratnim gibanjem dlani v zapestju na mestu naprej.
IZVEDBA II: gibanje v zapestju in sočasni izgovor soglasniškega sklopa, v povezavi z vokalom (npr. NGI).

POMEN: uzaveščanje proprioceptivnih in kinestetskih senzacij v resonančnem prostoru lobanjskih kosti.

 stokamo NG
POLOŽAJ: vzravnana drža sede.
IZVEDBA: izgovor soglasniškega sklopa NG z oblikovanjem dlani v kljunček in s hkratnim gibanjem dlani v
zapestju na mestu nazaj. G pri tem zapisu ne predstavlja soglasnika G, ampak predstavlja poudarjeno
nosno komponento glasu N - tega ne tvorimo v ospredju ustne votline z dvigom jezične konice, temveč v
ozadju, z dvignjenim korenom jezika. S tem pridobimo močno poudarjeno nosno komponento nazala, ki
je kinestetsko zaznana z vibracijami lobanjskih kosti.

 hu – mu – nu – ngu
IZVEDBA: poudarjena izreka posameznih zlogov v zaporedju.
POMEN: doseganje mehkega nastavka prek aspirirane izreke H, usmeritev govorne napetosti v ospredje
ustne votline za povečano odprtost, zvočnost in nosilnost glasu.

 sirena
POLOŽAJ: zravnana drža sede.
IZVEDBA: z zavijanjem glasov M, N in NG navzgor in navzdol posnemamo sireno. Začnemo v srednji
glasovni legi, tiho, nato glas postopoma višamo in spet nižamo.
POMEN: za uzaveščanje občutkov ob resoniranju različnih resonančnih prostorov z namenom povečanja
glasnosti, tekoče prehajanje med registri in uporabo mešanih registrov za nespreminjajočo barvo glasu.
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 ping – pong
POLOŽAJ: vzravnana drža sede.
IZVEDBA I: z zamahom roke iz ramenskega obroča v loku iz leve v desno (z loparjem udarimo žogico)
izgovorimo besedo PING. Sledi premor. Nato zamah iz desne v levo ob izgovoru PONG. Pozorni smo na
jasno, razločno, artikulacijo s poudarjenimi soglasniki in zvočnostjo vokala, ki jo dosežemo s pravilno
oblikovanimi usti.

IZVEDBA II: ob enakem gibanju rok in aktivnosti artikulatorjev opustimo izreko konzonantov in
artikuliramo zgolj vokala I in O.

5.6.3. VAJE ZA OBLIKOVANJE RESONANCE
 zehanje (glej podpoglavje 5.5.4)
 Inge? – Honkong.
Vaja služi povečanju melodičnosti govora ter pestrosti besedne in stavčne intonacije.
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POLOŽAJ: vzravnana drža sede.
IZVEDBA I: dlan oblikujemo v kljunček in položimo na ramo tako, da se dotikamo le s konicami prstov.
Nato roko iztegnemo v predročenje s sočasno izreko vprašalnice INGE? Naredimo premor in med
gibanjem v loku nazaj v začetni položaj odgovarjamo HONG KONG.
IZVEDBA II: vajo ponovimo z opustitvijo glasu v inicialni poziciji oz. z afonično izreko le-tega in vprašamo
NGE? ter odgovorimo ONKONG.
POMEN: za prozodijski element melodičnosti v govoru, za pravilno postavitev besedne in stavčne
intonacije.

Slika 19: Med iztegovanjem roke vprašamo Inge?, med krčenjem odgovorimo Hong Kong.

5.6.4. VAJE ZA KREPITEV TONA - ZVOČNOST
Z naslednjimi vajami vplivamo na glasnost kot na fiziološki pojem odprtosti, nosilnosti in zvena glasu.
Izgovor dentalnih, nazalnih in lateralnih glasov prenese napetost v osrednji del ustne votline. Z
izgovorjavo glasu R zaradi vibracije jezične konice bolj ozavestimo aktivnost v ospredju votline. Te
glasove vadimo v kombinaciji z vokali, da se kot zlogi, ki so sestavni deli besed, lažje prenesejo v spontani
govor. Vaje z brenčanjem so primerne predvsem, ko je prenizka napetost govorne muskulature v
ospredju ustne votline.
Pri izvajanju vaj brenčanja smo pozorni na nenehno raztegnjenost ust v nasmeh ter na sočasnost začetka
in konca gibanja in izreke.

 brenčanje – vuvuzele
POLOŽAJ: vzravnana drža sede.
IZVEDBA: vajo izvedemo v štirih različnih glasovnih kombinacijah: Z Z Z, V V V, Z Z V in V V Z. Dlan
oblikujemo v kljunček v višini desnega ramena, prsti so usmerjeni naprej. Izvedemo gib v predročenje s

81

sočasno izreko glasu Z in ga zaključimo, ko je roka zravnana v komolcu, dlan pa odprta z usmerjenimi
prsti navzgor. Premor predstavlja vračanje giba v začetni položaj. Nato še dvakrat ponovimo vajo z istim
glasom. Sledi nova kombinacija treh glasov.

1.

Z

Z

Z

2.

V

V

V

3.

Z

Z

V

4.

V

V

Z

 brenčanje – spirala
IZVEDBA: pozorni smo, da so usta ves čas raztegnjena v nasmeh. Enake kombinacije glasov kot pri
prejšnji vaji sedaj izgovarjamo povezano v enem gibu. Z iztegnjenim kazalcem po zraku rišemo spiralo,
zadnjemu glasu pripada največji krožni gib. Potek linije giba s prstom sovpada z višanjem ali nižanjem
zvočne intonacije.

1. Z

Z

Z

2. V

V

V

3. Z

Z

V

4. V

V

Z

 brenčanje – sirena
POLOŽAJ: vzravnana drža sede.
IZVEDBA: z mehko dlanjo po zraku izrisujemo valovito linijo, intonacijo glasu prilagajamo gibanju dlani.
Uporabimo iste kombinacije glasov kakor v prejšnjih dveh vajah brenčanja.

82

1.

Z

Z

Z

2.

V

V

V

3.

Z

Z

V

4.

V

V

Z

 brenčanje – elektrošok
IZVEDBA: večkrat zapored izgovorimo DZ, roke pokrčimo, dlani stisnemo v pest in tresemo, kakor da bi
nas zeblo.

 brenčanje – melodija
IZVEDBA: z glasom V ali Z zabrenčimo znano pesem. Posebnih navodil ni, le melodijo si moramo izbrati.

 halo
Pri izgovoru si lahko pomagamo z artikuliranjem nosnika M na inicialnem mestu ter rečemo MHALO.
POLOŽAJ: vzravnana drža sede.
IZVEDBA I: zamislimo si, da smo zagledali prijatelja, ki ga želimo priklicati s klicem HALO.
IZVEDBA II: vzkliknemo HALO, sočasno z vzmahom roke v loku navzgor in korakom naprej.
IZVEDBA III: z rokami oblikujemo odprti lij okoli ust in zakličemo HALO.
POMEN: za nosilnost, zvočnost in glasnost glasu.

 indijanski bojni pozdrav
POLOŽAJ: vzravnana drža stoje ali v gibanju.
IZVEDBA I: izrekamo kombinacijo glasov A - O - A s sočasnim rahlim udarjanjem zravnane dlani po ustih.
IZVEDBA II: isto vajo izrekamo med kroženjem po prostoru skozi nagibe telesa v predklon (indijanski
bojni ples). Zaključimo v zravnani pokončni drži, s prekrižanimi rokami ter izgovorom besede HOUK.
POMEN: za boljšo resonanco, zvočnost in nosilnost glasu.

 Tarzanov krik
POLOŽAJ: vzravnana drža stoje.
IZVEDBA: s sočasnim trepljanjem iztegnjene dlani po prsih izrekamo vokal A.
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 pol-počep in izteg telesa HOP
POLOŽAJ: stoje v razkoraku širine kolkov, dlani vpnemo v pas s kazalcema na hrbtni strani.
IZVEDBA: iz stoječega položaja izvedemo pol-počep in skozi gib sočasno izgovorimo HOP. Zastanemo za
sekundo, sledi izteg v prvotni položaj s sočasno izreko HOP. Vajo ponovimo desetkrat.
POMEN: uzaveščanje vpliva in vzajemne povezanosti evtonične drže, dihanja in glasovne ekspresije.

 hopsanje
POLOŽAJ: enak kot v predhodni vaji, stoje z dlanmi vpetimi v pas.
IZVEDBA: Pokrčimo kolena in v pokleku desetkrat zapored v hitrejšem ritmu hopsamo (zibamo) telo ter v
ritmu dihanja (v fazi ekspiracije, ko telo vzravnavamo) sočasno izrekamo HOP.

 stoja na eni nogi
POLOŽAJ: stojimo na eni nogi, drugo visoko dvignemo kot vojaški korak.
IZVEDBA: v drži obstanemo in štejemo do deset. Nato zamenjamo nogo.

 korakanje in štetje v stoječem položaju
POMEN: zadnja vaja, ki sledi predhodnim s ciljem uzaveščanja občutenja »prizemljenosti«, vpliva na
podporo telesa pri fonaciji in ritem telesa, ki je soodvisen z ritmom izreke.
POLOŽAJ: položaj stoje v razkoraku širine kolkov, dlani pa vpnemo v pas, da sta palca na hrbtni strani
trupa. Teža telesa je enakomerno porazdeljena na obe nogi.
IZVEDBA: s pokrčenjem v kolenu visoko dvignemo desno nogo. Zatem nogo spustimo nazaj na tla na isto
mesto, z zavestnim občutenjem stika stopala s talno površino. Sledi prenos teže na isto nogo s sočasno
izreko števila. Pritisk popustimo in ponovno dvignemo isto nogo.
Vajo ponovimo desetkrat, nato izvedemo isto vajo še z levo nogo.
1. dvig
2. dotik stopala s tlemi in uzaveščenost stika
3. prenos teže telesa s sočasno izreko števila
4. popustitev pritiska

84

Slika 20: Korakanje s prenosom teže in izgovorom števila.

 križno gibanje (Brain Gym) in HOP
POLOŽAJ: stoje, korakamo na mestu.
IZVEDBA I: desna dlan in levo koleno. Visoko korakamo na mestu, ko je koleno v najvišji legi, se ga
dotaknemo z dlanjo nasprotne roke in sočasno izrekamo HOP.
IZVEDBA II: desni komolec in levo koleno. Kolena se dotikamo s komolcem nasprotne roke, hkrati z
dotikom izgovorimo HOP.
IZVEDBA III: prsti in notranji stopalni lok. Med korakanjem se s prsti iztegnjene dlani dotaknemo
notranje strani stopalnega loka nasprotne noge in izgovorimo HOP.
IZVEDBA IV: križanje prstov in pete. Korakamo na mestu, z zasukom telesa nazaj in s pogledom za roko
se s prsti dotaknemo notranje strani stopalnega loka nasprotne noge in ob dotiku izgovorimo HOP.

 korakanje sede
POLOŽAJ: sedimo v vzravnani drži na prvi tretjini stola, dlani položimo na kolena.
IZVEDBA: vajo v ritmu korakanja z isto nogo ponavljamo do števila deset. Enako z nasprotno nogo.
1. dvig noge
2. dotik stopala s tlemi
3. postopoma jačamo potisk dlani na koleno in sočasno izrekamo število
4. postopoma popuščamo pritisk dlani na nogo
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Slika 21: Korakanje v sedečem položaju.

 zibanje trupa naprej in nazaj
POLOŽAJ: vzravnana drža sede.
IZVEDBA: z nagibom telesa v predklon izgovorimo poljubno ime. Ko glavo približamo kolenom,
zastanemo, in nato postopoma vzravnamo telo nazaj in sočasno izgovorimo poljubno vprašalno poved.
Izgovor vprašalne povedi mora biti časovno usklajen z začetkom in zaključkom giba (npr. Polona, ali greš
danes zvečer v kino?).
POMEN: z gibalno aktivnostjo telesa in hkratno izreko spodbujamo in uzaveščamo govorno dihanje dihalno oporo podaljšanemu izdišnemu zračnemu toku. Z ritmičnim gibanjem med govorom vplivamo na
jasnost artikulacije, predvsem ko je govorni tempo prehiter (brbotav), ko fraza ni zaključena, ko ni jasne
intencije v govoru in ko se uporablja rezervni zrak.

5.6.5. VAJE ZA POVEČANJE NAPETOSTI MIŠIČEVJA ZA OPTIMALNO FONACIJO S POSLUŠANJEM,
OPAZOVANJEM , ČUTENJEM , OKUŠANJEM IN POSNEMANJEM

Prstne blazinice in stopala so mesta izjemne občutljivosti kožne površine, ki poleg govoril spadajo v
področje fine motorike. Napetost na dlaneh in stopalih neposredno vpliva tudi na napetost gibljivih
delov artikulatorjev.

 Ne spustim te!
IZVEDBA: v paru. Partner A govori poljubno vsebino s hotenjem koraka naprej, partner B stoji za njim in
ga zadržuje z objemom obeh rok okoli pasu.
POMEN: povišana mišična napetost celega telesa vpliva na izrazitejšo artikuliranost in zvočnost glasu.
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 Odprite grada duri
POLOŽAJ: stoje, partnerja sta obrnjena drug proti drugemu, s korakom naprej, ki obema omogoča
stabilno držo.
IZVEDBA: partner A izgovori poljubni stavek. Nato z obema rokama prime nastavljeno podlaht partnerja
B. Sočasno, z večkratno ponovitvijo stavka »odprite grada duri«, čvrsto trese podlaht B partnerja
(kljuka), kakor da bi želel odpreti zapahnjena vrata. Nato ponovi poljubni stavek ter primerja napetost in
razločnost dikcije pred in po izvedeni vaji.

 vaja z vplivom imaginacije in čustev: To pa srbi!
IZVEDBA: predstavljamo si, da nas je pičil komar, kar ubesedimo z vzklikom »To pa srbi!« Isti stavek
ponovimo s sočasnim praskanjem namišljenega mesta pika na roki ali nogi. Primerjamo razliko v
napetosti in razločnosti obeh načinov izreke.

 avtomobilska hupa
IZVEDBA: izgovarjamo PI PI ali TU TU s sočasnim pritiskom prsta na stegno.
POMEN: uzavestimo pomen taktilne senzacije dotika na telesni površini in vpliva povečane napetosti na
stegnih in blazinicah na povečano napetost govoril.

 prstni klavir
IZVEDBA: razpremo obe dlani in jih spojimo na prstnih blazinicah. Skozi ojačani pritisk obeh palcev
sočasno izgovorimo številko. Pritisk s palcema popustimo, sledi pritisk s kazalcema, sredincema,
prstancema in mezincema. Vajo ponavljamo, tudi v obratni smeri.
POMEN: za večjo zvočnost vokalov in jasnost artikuliranja konzonantov.

 govor z zamaškom
IZVEDBA: recitiramo poznano izštevanko. Nato s sekalci zagrizemo plutovinasti zamašek in trikrat
zapored razločno artikuliramo isto besedilo. Po odstranitvi zamaška ponovimo izštevanko. Primerjamo
razlike v ritmu, tempu, razločnosti in jasnosti izgovora pred in po vaji.
POMEN: za uzaveščanje gibanja artikulatorjev med govorno ekspresijo, za jačanje taktilne občutljivosti
orofacialnega področja in za usmerjanje govorne napetosti v ospredje ustne votline. Govor z zamaškom
med zobmi je koristen pri neizraziti artikulaciji, tj. oralni površnosti.

 branje neznanega besedila
IZVEDBA: v tekst vstopamo radovedno, kot da bi bil nepoznan, in postopno, kakor da bi nam bilo težko
dešifrirati pisavo. Branje je upočasnjeno.
POMEN: za uzaveščanje besedne intonacije.
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 pisanje teksta v dlan
IZVEDBA: s prstom pišemo po odprti dlani in glasno izgovarjamo poljubni tekst.
POMEN: za tekočnost prozodijskih elementov govora.

5.6.6. VAJE OZAVEŠČANJA IN VPLIVA SPREMLJAJOČEGA NEVERBALNEGA IZRAZA NA ZVEN
 facialna ekspresija
IZVEDBA: ob čustveni opori izgovarjamo stavke in primerjamo razlike v obraznem izrazu.
Kako sem vesela, da si prišel! (veselje)
To pa je smola! (žalost)
Oho, kakšni toni pa so to? (presenečenje)
Poslušaj, nekaj tiktaka! (strah)
Ti, tega pa ne naredi več! (jeza ali bes)
Iiih, pojdi stran! (gnus)

 gestikulacija
IZVEDBA: izrazimo naslednje stavke in podporno gestiko.
Tisti tam! Poglej! (kazalna kretnja)
Kako sem vesel, da si prišla! (odprta drža rok)
Kako je torej bilo? (raziskovalna, tipajoča kretnja)
Kako je to mogoče? (nase usmerjena kretnja)
Ne! Ne z menoj! Samo to ne! (ustvarjanje razdalje)
O Bog! Kaj naj bi bilo to! (vase usmerjena kretnja)

 obrazna gimnastika
IZVEDBA: močno krčimo in raztezamo obrazne mišice:
- nagubamo čelo, potegnemo obrvi navzgor in navzdol,
- odpremo oči in jih nato močno stisnemo,
- pomigamo z nosnicama,
- ustnice razpotegnemo in našobimo,
- dvignemo ustne kotičke v nasmeh ali jih užaljeno spustimo navzdol.
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5.7.

DIHALNA TEHNIKA

Zračni tok postavi temelj glasu; če je zadosti hiter, stalen in neprekinjen, da glasu oporo in ustvari pogoj
za oblikovanje polnega, zvenečega tona. Med verbalnim izražanjem moramo ton proizvajati dalj časa, za
kar je potrebna učinkovita raba dihalnih kapacitet.
Dihalna podpora za svoboden in prost glas je boljša, če je oskrbljena z dihanjem, ki izhaja in nižjega dela,
kot če prihaja iz prsnega dela. »Tako bodo bolj kot dodatne zgornje mišice vključene abdominalne
mišice, tako bo večja možnost kontrole dihanja, … lažje bo vzdrževati subglotični zračni pritisk in
preprečiti, da bi se laringealne mišice stiskale in rinile glas ven« (Schewell, 2009, str. 75).
Pogosta napaka je zajemanje zraka, t.i. hlastanje za zrakom pred začetkom govora. Dejstvo je, da zraka
pred fonacijo ni potrebno zajeti, saj se ta refleksno dopolni v trenutku, ko se zaključi faza ekspiracije.
Včasih govorimo predolgo in uporabljamo rezervni ekspiracijski volumen. Posledice tega so izsušeno
grlo, hrapav ali hripav glas, utrujenost zaradi naprezanja ob govoru in zadihanost.
Položaj sede, v katerem se po rehabilitacijskem programu logopedinje Kosmač izvajajo vse vaje, od
razgibavanja do fonacijskih vaj in vaj za dihalno , spodbuja evtonijo, tj. pravilno razporeditev napetosti v
vseh mišicah, ki so udeležene: trebušnih mišic, prepone, hrbtnih mišic, prsnih mišic, mišic ramenskega
obroča in mišic vratu. Z evtonično držo se praviloma avtomatsko vzpostavi preponsko dihanje, ki je
pogoj za nadaljnje delo z glasom. Zato logopedinja Kosmač redkeje uporablja vaje za spodbujanje
izključno dihalnih funkcij.
Za učenje učinkovitega trebušnega dihanja in za povečanje zračnega toka se Kosmačeva poslužuje vaj W.
Ehmanna in drugih. Nekatere temeljijo na onomatopeji, tj. posnemanju naravnih glasov z namenom
doseči poseben slušni vtis, bolj živo predstavo (SSKJ, 2000).

5.7.1. VAJE ZAVESTNE AKTIVACIJE TREBUŠNE PREPONE – DIAFRAGME
 poslušanje bitja srca (W. Ehmann)
IZVEDBA:
1. Izdihnemo (pljuča izpraznimo do konca).
2. Dve do tri sekunde zadržimo dih in poslušamo bitje srca.
3. Mirno vdihnemo.
4. Zadržimo dih.
5. Mirno izdihnemo.
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POMEN: za zavestno opazovanje in uravnavanje zračnega toka.

 pretegovanje in zehanje – najnaravnejša oblika globokega dihanja (Cardas, 1992)
IZVEDBA: najprej skušamo samo posnemati zehanje: široko odpremo usta in žrelo, da čutimo, kako se
obok ustne votline poviša, uvula pa potegne navzgor. Sprva je vdih zadržan, spremlja ga neslišni H.
»Vselej znova sopnemo iz sebe z odprtimi usti kratek, neslišen HAHA, in to ponovimo, dokler ne pride
dražljaj za pravo zehanje, ko ust ne moremo več zapreti na lastno željo in po svoji volji« (Cardas, 1992,
str. 28). Če se zmoremo prepustiti in dogajanja v telesu ne skušamo miselno nadzirati, bo »telo vzdražila
potreba po pretegovanju« (prav tam).
POMEN: za zavedanje dihanja, uzaveščanje in prepoznavanje lastne tehnike. Zehanje je sestavina
pretegovanja in ob njem se pojavi samo od sebe, kot pra-nagon. Zehamo, ko nam primanjkuje kisika, ali
ko so možgani slabo prekrvavljeni. Takšno dobrodejno zehanje ni zadržano, je »nevljudno«; opazimo ga
lahko pri mačkah in dojenčkih. Nasprotno pa je zadržano, »vljudno« zehanje utesnjujoče na območju
prsnice in je zato neugodno (Cardas, 1992). Po besedah avtorice je zehanje najbolj naravna oblika
globokega dihanja in spodbuja vso vegetativno delovanje. Ob njem se pretegnejo obrazne mišice, ustna,
nosna in žrelna votlina, vsi dihalni prostori v telesu, spodnji prostori reber, trebušna in medenična
votlina. »Zehanje občutimo kot nekakšen »prepih« med široko razprto ustno, nosno in žrelno votlino ter
hkrati razširjenim medeničnim dnom« (prav tam).

 naslon na kolena
POLOŽAJ: sede na prvi tretjini stola, s komolci naslonjenimi na kolena in sklenjenimi dlanmi.
IZVEDBA: zavzamemo položaj in opazujemo spremembe v občutenju prsnega koša: v fazi vdiha lažje
občutimo raztezanje spodnjih hrbtnih mišic, v fazi izdiha pa njihovo krčenje. Zapomnimo si predvsem
občutek raztezanja spodnjih hrbtnih mišic in širjenja prsnega koša. Nato skušamo isti občutek priklicati in
zadržati med govorno ekspresijo v stoječem ali običajnem sedečem položaju.
POMEN: uzaveščanje aktivnosti prepone, trebušnih in hrbtnih mišic.

 ogrlica
POLOŽAJ: stoje.
IZVEDBA: hitro vdihnemo, kakor takrat, ko se prestrašimo ali smo presenečeni. Dih zadržimo, se
sklonimo in gibamo roko, kakor da bi želeli čim prej pobrati raztresene bisere.

 Slišiš? Nekdo trka!
IZVEDBA: spomnimo se, kakšna je naša reakcija, ko napeto prisluškujemo, da bi preverili, ali smo res
nekaj slišali ali pa se nam je samo zdelo:
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1. z odprtimi usti hitro vdihnemo, sliši se glas, ki je podoben glasu H. Prepona reagira s protipritiskom.
2. dih zadržimo – pri tem se aktivirata prepona in trebušna muskulatura.
POMEN: opora prepone za zračni steber.

 napenjanje loka (Coblenzer in Muhar, 2003)
Za izvajanje vaje, kot sta jo opisala avtorja, potrebujemo lok, ki pa ga lahko iz palice in vrvi naredimo tudi
sami. Med napenjanjem loka se telesna napetost povečuje, to je faza inspiracije. Med fazo ekspiracije
(znotraj katere se odvija fonacija) pa tetivo popuščamo, napetost mišic se zmanjšuje.
POLOŽAJ: stojimo nekoliko razkoračeno, z levo roko držimo lok na sredi, z desno pa tetivo.
IZVEDBA I: napnemo lok, počasi popuščamo tetivo in sočasno med popuščanjem napetosti foniramo O v
srednji glasovni legi. Trajanje fonacije je pri takšni izvedbi precej daljše kot običajno, saj se »ob
usmerjenem napenjanju tetive v tarčo razširi prsni koš... kar potegne za seboj močan vdih« (Coblenzer in
Muhar, 2003, str. 66).
IZVEDBA II: glas O foniramo med napenjanjem, v fazi inspiracije, med povečevanjem telesne napetosti.
Opazimo, da lahko ton produciramo še dalj časa. Razlog je v tem, da se med napenjanjem aktivirajo
mišice vdiha, ki delujejo proti odtekanju zraka, kar omogoča appoggio, tj.»držo elastične napetosti«.
(Coblenzer in Muhar, 2003)

5.7.2. VAJE ZA ENAKOMEREN IN MIREN IZDIH Z AKTIVNO PREPONO
Naslednji sklop vaj omogoča zavestno kontrolo količine in jakosti zračnega toka. Pri izvajanju vaj posebej
pazimo na enakomeren odtok zraka! Najprej vadimo hiter, nato počasen izdih.

 hiter izdih (W. Ehmann)
IZVEDBA I: ogrevamo roke: zamislimo si, da nas zebe v prste in dlani. Damo jih pred usta in hitro
izdihnemo, kakor da bi si jih hoteli pogreti ter ponovno vdihnemo.
IZVEDBA II: tajamo ledene rože: zamislimo si, da tajamo ledene vzorce na oknu in hitro izdihnemo.
IZVEDBA III: v kratkih sunkih pihamo regratovo lučko

 enakomeren in miren izdih (W. Ehmann)
IZVEDBA I: hladimo vročo juho: ustnici nekoliko našobimo in pihamo v dlani, ki predstavljajo krožnik.
Med pihanjem z glavo krožimo ob »robu krožnika« zavoljo sprostitve grla.
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IZVEDBA II: hladimo skelečo rano: vadimo podobno kot pri prejšnji vaji; pihamo skozi našobljeni ustnici
in krožimo z glavo.
IZVEDBA III: pihamo regratovo lučko v enem, dolgem izdihu.

 pihalne vaje
POMEN: usmerjanje zračnega toka po sredini govornega kanala. Pozorni moramo biti, da ne napihnemo
lic, ampak našobimo ustnice.
IZVEDBA I: prižgano svečo pihamo z enakomernim, počasnim izpihom, da se plamen nagne in skoraj
ugasne.
IZVEDBA II: prižgano svečo ugašamo s kratkimi, sunkovitimi izpihi.
IZVEDBA III: pihamo v vato po mizi.
IZVEDBA IV: pihamo v list, ki je narezan na trakove, da ti zaplapolajo.

 vskrovalne vaje
IZVEDBA I: pijemo po slamici.
IZVEDBA II: s pomočjo slamice z vakuumom prenašamo listke ali koščke vate, npr. z mize v lonček.

5.7.3. VAJE ZA ZGOSTITEV ZRAČNEGA TOKA IN INTENZIVNO DELOVANJE PREPONE
Pri naslednjih vajah položimo eno roko na trebuh, drugo naslonimo na bok in čutimo aktivnost v
spodnjem delu prsnega koša - delovanje prepone. Ob pravilnem izvajanju opazimo, da se trebušna stena
napne, boki pa razširijo. Vse vaje izvajamo čim bolj intenzivno.

 vaje po W. Ehmannu
IZVEDBA I: pihanje mačke: z glasom PHHH posnemamo mačje pihanje. Z dlanjo, ki je razprta (kot šapa)
gibamo po zraku navzdol.
IZVEDBA II: prhanje konja: posnemamo konjsko prhanje PRRRH.
ZVEDBA III: streljanje s strojnico: čim bolj izrazito in hitro izgovarjamo TK.
IZVEDBA IV: stokamo polglasnik, pri tem glasilki minimalno sodelujeta.

 streljanje s puško PIF PAF PUF
Na različne načine ritmično izgovarjamo naslednje kombinacije zlogov:
- PIF PIF PIF ...
- PAF PAF PAF ...
- PUF PUF PUF ...
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- PIF PAF PUF ...
IZVEDBA I: šepetaje (brez vibracije glasilk).
IZVEDBA II: v prostem govoru.
IZVEDBA III: na tonu določene višine.

 pih PIH
IZVEDBA: zloge izgovarjamo artikulirano in ritmično, v vsakem paru poudarimo zadnji zlog:
- pih PIH ...
- peh PEH ...
- pah PAH ...
- poh POH ...
- puh PUH ...

 vlak
Posnemamo vlak in s poudarki izgovarjamo Č, v različnih taktovskih načinih, v počasnem in hitrem
tempu.
IZVEDBA I: dvodobni takt, počasi: Č-č Č-č ...
IZVEDBA II: dvodobni takt, hitro: ČčČč...
IZVEDBA III: trodobni takt, počasi: Č-č-č Č-č-č ...
IZVEDBA IV: trodobni takt, hitro: ČččČčč...

 lokomotiva
IZVEDBA I: z rokami oponašamo gibanje koles lokomotive. Dlani so zravnane, roke pokrčene v komolcih,
gibljemo jih vodoravno proti ogledalu naprej in navzdol ter izgovarjamo Š - Š - Š...
IZVEDBA II: roko skoraj do konca vzravnano stegnemo pred seboj, dlan oblikujemo v pest. Z roko
gibljemo nazaj navzdol; gib zaključimo, ko je pest v bližini bokov. Posnemamo zaviranje lokomotive in
med gibanjem roke dolgo izgovarjamo SSS.
IZVEDBA III: piskanje lokomotive oponašamo tako, da roko predročimo in v komolcu pokrčimo, da dlan v
pesti kaže navzgor. Kakor da bi potegnili zavoro, pest približamo navzdol k rami in izgovarjamo UUU.

 aktivizacija prepone (W. Ehmann)
IZVEDBA I: posnemamo lokomotivo, ki v presledkih spušča paro in izdihnemo z glasom S.
IZVEDBA II: zamislimo si, da mirimo nemirno druščino in s presledki večkrat izgovarjamo PST.
 F in S
IZVEDBA: v ritmu večkrat aktivno izgovarjamo glasova F in S. Tempo pospešujemo.
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 sunkovito vtrebušenje in iztrebušenje FT (Cardas, 1992)
IZVEDBA: dlani položimo na predel popka in sunkovito izgovarjamo kratek in krepek glas FT. Prav tako
sunkovito, kot med izgovarjanjem trebuh potegnemo navznoter, ga potisnemo tudi navzven in
avtomatsko naredimo hiter in kratek vdih. Jakost glasu mora biti pri vsaki ponovitvi enaka. Sprva
ponovimo samo petkrat, saj obstaja nevarnost hiperventilacije.

 smeh
IZVEDBA: smejemo se artikulirano, v staccatu, tj. odsekano. Vsakega izmed zlogov HI, HE, HA, HO in HU
izgovorimo trikrat, zadnji zlog poudarimo in rečemo, npr. HA HA HAAA.

 pasje sopenje (Cardas, 1992)
Pozornost usmerimo na dogajanje v trebušnem predelu. »... tudi v tej vaji prožni impulz (gibanja)
nastane in se začne z izdihom v trebušni votlini, ne da bi pri tem sodelovala ramenski in prsni predel!«
(Cardas, 1992) Zaradi možnosti hiperventilacije ne smemo sopsti predolgo – vdihnemo in izdihnemo
največ 30-krat.
POLOŽAJ: stoje ali v vzravnani drži sede, roko položimo na predel popka.
IZVEDBA I: z razprtimi ustnicami in z zelo kratkimi ter hitrimi vdihi in izdihi oponašamo sopenje psa.
IZVEDBA II: ko nam izvajanje vaje na prvi način (IZVEDBA I) postane udobno, pospešimo hitrost sopenja.
IZVEDBA III: vadimo enako kakor pri IZVEDBI I in II, z rahlo priprtimi usti. Zaradi zmanjšanega pretoka
zraka skozi usta se bo povečal pretok skozi nosno votlino.
IZVEDBA IV: nazadnje roke odmaknemo s predela popka, kljub temu pa moramo ohranjati pozornost na
dogajanje v trebušnem predelu.


puščanje zraka pri ventilu kolesa

IZVEDBA: med dolgim izdihom izgovarjamo S.

 začudenje (W. Ehmann)
IZVEDBA: ko se začudimo, z odprtimi usti hitro vdihnemo, da je slišati glas, podoben H. Prepona reagira s
proti-sunkom. Dih zadržimo, pri tem se prepona in trebušna muskulatura aktivirata in tako nastane
opora zračnemu stebru. Potem, ko smo na kratko zadržali dih, si opomoremo od strahu in izdihnemo z
glasom na H, F, S ali Š.
1. hiter vdih H
2. zadrži dih
3. izdih: H, F, S ali Š
POMEN: za stabilnost glasu in njegovo trajanje; pri tem na trajanje izdiha ne smemo vplivati z uporabo
ekspiracijskega rezervnega volumna pljuč, torej ne smemo izdihniti maksimalno.
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 puščanje balona
IZVEDBA: vajo ponovimo čim večkrat, brez vmesnega postanka.
1. Med izdihom se priklonimo, da roke sproščeno visijo k tlom.
2. V fazi vdiha se vzravnamo, roke razpremo in si predstavljamo, da z njimi objemamo ogromen
balon pred seboj.
3. Čim bolj enakomerno izgovarjamo S. Med »puščanjem balona« se manjša njegov obseg in roke
enakomerno gibljemo proti trebuhu.
4. Če vajo izvajamo pravilno in znamo predvideti trajanje našega izdiha ter mu prilagoditi gibanje
rok, sočasno končamo fazo izdiha in se dotaknemo trebuha.
5. Spet se sklonimo v predklon, z vdihom se vzravnamo in ponovimo.
POMEN: čim daljše enakomerno izdihovanje in uzaveščanje dolžine svojega diha. Vaja je koristna
predvsem za pevce, za čim bolj počasno, stalno in enakomerno odtekanje zraka, da lahko mirno pojejo
daljše fraze.

 V z dinamiko
IZVEDBA: dlje časa izgovarjamo glas V in spreminjamo glasnost – dinamiko. Pozorni smo, da ob tem
višina glasu ostane nespremenjena.

 medved sedi
IZVEDBA: sedemo na tla in v sedečem položaju dvignemo roki in nogi. Z nogami oponašamo hojo ali
vožnjo kolesa, roki pa obračamo v zapestju in potresemo z dlanmi ter skušamo ohranjati ravnotežje.
POMEN: s to vajo usvajamo zehalno napetost v območju pasu, krepimo trebušno muskulaturo in
razširimo ledveni predel, širimo resonančno zvočno cev in usmerjamo napetost v spodnje okončine.

5.7.4. VAJE ZA USVAJANJE PREPONSKEGA DIHANJA V RAZLIČNIH TELESNIH POLOŽAJIH , V MIROVANJU
IN GIBANJU

Pri naslednjih vajah se zaradi telesnega napora aktivira prepona, vzpostavijo se pravilna napetostna
razmerja v telesu, ob tem pa tudi glas postaja vse bolj čist, zvočen in prodoren.

 počep HOM
POLOŽAJ: začnemo v stoječem položaju. Roke pokrčimo, da so dlani v višini oči. Dlani oblikujemo v
kljunčka, ki se stikata na blazinicah. Pogled usmerimo v dlani.
IZVEDBA: iz stoje počasi prehajamo v počep in ob tem izgovarjamo zlog: prvo tretjino giba izgovarjamo
glas H, drugo tretjino vokal in zadnjo tretjino glas M.
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Izgovarjamo:
- HIM
- HEM
- HAM
- HOM
- HUM

 počep in dotik tal HOM
POLOŽAJ: začnemo enako kakor prej: stoje, z dlanema v kljunčkih, ki se stikata.
IZVEDBA: prvo polovico gibanja v počep izgovarjamo H, drugo polovico pa enega od vokalov. Ko smo v
počepu, preidemo na izgovorjavo M, dlani razpremo v šape in se z blazinicami dotaknemo tal ter
istočasno zaključimo fonacijo.
- HIM
- HEM
- HAM
- HOM
- HUM

 počep HIM HAM HUM
POLOŽAJ: začnemo v stoječem položaju, kljunčka dlani se ves čas od stoje do počepa stikata na
blazinicah.
IZVEDBA: v enem gibu izgovorimo kombinacijo treh različnih zlogov - vsako tretjino giba izgovarjamo
drug zlog. Izgovarjamo različne kombinacije petih zlogov: HIM, HEM, HAM, HOM, HUM.
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 počep in stavki
POLOŽAJ: začnemo stoje in gibljemo do počepa.
IZVEDBA: namesto zlogov, ki smo jih uporabili v prejšnjih treh vajah, sedaj izgovarjamo poljubne stavke.
Gib od položaja stoje do počepa miselno razdelimo na toliko delov, kot ima stavek zlogov ali besed.
POMEN: prenašanje novopridobljenega načina fonacije zvočnega glasu v običajno rabo glasu v
komunikaciji.

 hoja in štetje
IZVEDBA: hodimo po prostoru in za vsak korak izgovorimo število od ena do deset ali pa štejemo nazaj.
Besedo izrečemo v trenutku, ko težo telesa prenesemo na drugo nogo.

 hoja in Z
IZVEDBA I: z normalno hitrostjo hodimo po prostoru in za vsak korak rečemo Z v trenutku, ko težo
prenesemo na določeno nogo.
IZVEDBA II: korak pospešimo, glas Z izgovarjamo kratko in hitro, tj. staccato.

 prizemljitev
IZVEDBA I: stojimo v razkoraku in se z rahlo upognjenimi koleni in preponsko tehniko dihanja priklonimo.
S trupom visimo navzdol, izdihujemo v spodnje okončine, predvsem v stegna. Zaradi razporeditve
napetosti po mišicah v tej pozi začutimo vibracije v nogah.
IZVEDBA II: z rahlo pokrčenimi koleni se nagnemo v predklon in se dotaknemo tal. Nato postopoma
iztegujemo kolena in zravnavamo telo vse do pokončnega položaja. Preponsko dihamo in pulziramo: ob
izdihu gremo v predklon in se dotaknemo tal, ob vdihu se zravnamo. Predstavljamo si, da dihamo v
ledveni predel.
POMEN: za ojačitev stika stopal s talno podlago.

 položaj zarodka
POLOŽAJ: klečimo na tleh, zadnjica je na petah, čelo na tleh, roki sta stegnjeni in počivata ob telesu,
dlani so obrnjene navzgor.
IZVEDBA: predstavljamo si, da dihamo v ledveni predel hrbta.
POMEN: spodbujanje preponske tehnike dihanja.

 drevo v vetru (Cardas, 1992)
POLOŽAJ: stojimo, noge razmaknemo za pol metra, v kolenih smo mehki.
IZVEDBA:
1. Med izdihom se čim počasneje sklonimo naprej, da obvisimo s trupom navzdol.
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2. Vdihnemo.
3. Z izdihom se vzravnamo, roki dvignemo in skupaj z nogami ustvarimo dve diagonali, ki se križata v
sredini telesa.
4. Nogi izmenično obremenjujemo s telesno težo, trup pa vihtimo v vse smeri, pri tem se gibljejo tudi
boki.
5. Zamislimo si, da z leve pride močan veter, ki nas sune na desno, da se sklonimo, globoko noter v
predel nad pasom in z impulzom iz trebuha neslišno, a krepko, izdahnemo HU.
6. Z refleksnim vdihom se zavihtimo nazaj gor.

Slika 22: Gibanje zgornjega dela telesa-drevesne krošnje v vetru. Vir: Cardas, 1992

5.8.

CELOSTNI PRISTOP K TERAPIJI MOTENJ GLASU V PROGRAMU PO KOSMAČEVI

Dušanka Kosmač je iz lastnih izkušenj, ki jih je pridobila med dolgoletnim logopedskim delom na
področju tvorbe glasu, in iz poznavanja mnogoterih tujih tehnik, izoblikovala program glasovne terapije
za osebe z odklonom na področju fonacije, po katerem pacient sledi sedmim korakom: informiranost in
motiviranost, drža in položaj telesa, psihofizična relaksacija, razgibavanje vratne muskulature in
ramenskega obroča, motorika gibljivih delov artikulacijskega aparata, fonacijske vaje in dihalna tehnika.
Iste elemente glasovne terapije najdemo v različnem obsegu in zaporedju tudi v holističnih tehnikah
tujih avtorjev Smitha, Coblenzerja in Muharja ter Alexandra.
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6 PRIMERJAVA HOLISTIČNIH TEHNIK ZA GLASOVNO TERAPIJO
6.1.

PRIMERJAVA PROGRAMA PO KOSMAČEVI Z ALEXANDROVO TEHNIKO

Rehabilitacijski program po Kosmačevi

Alexandrova tehnika

1. Informiranost in motiviranost pacienta
2. Drža in položaj telesa



3. Psihofizična relaksacija



4. Razgibavanje vratne muskulature in ramenskega obroča
5. Motorika gibljivih delov artikulacijskega aparata
6. Fonacijske vaje


7. Dihalna tehnika

Alexander je tehniko izoblikoval kot poskus odpravljanja vzroka lastnih funkcionalnih glasovnih težav, ki
je bil v nenaravni drži. Celoten postopek zato predvideva štiri pravila dobre uporabe, s katerimi se usvoji
ustrezno poravnavo telesa (poravnava vratu in glave, hrbtenice in trupa, kolčnega sklepa in nog ter
ramen), zato lahko rečemo, da je AT indirektna tehnika. Direktno delo na glasu je predvideno le v
postopku Šepetani [a], ki se izvaja ob hkratnem upoštevanju štirih pravil dobre uporabe. Poudarek je na
zavedanju telesne aktivnosti ob dihanju in na občutenju zračnega toka med šepetanjem oz. sikanjem in
spreminjanjem slabih vzorcev dihanja, napenjanja vratnih mišic in gibanja gibljivih delov artikulacijskega
aparata tudi med običajnim govorom. Alexandrova tehnika je holistična do te mere, da vaje upoštevajo
cilje vseh sistemov, ki vplivajo na tvorbo glasu, hkrati, in jo je v nasprotju s programom Kosmačeve težko
opisati s koraki.
Občutke v telesu se po AT opazuje in vadi v vseh možnih položajih (stoje, sede, leže) in gibanjih
(posedanje, vstajanje, sklanjanje, dvigovanje …), za izvajanje postopka Šepetani [a] pa je bil najverjetneje
predviden sedeč ali stoječ položaj. Kosmačeva za izvajanje večine vaj predvideva položaj sede, ki pa je
enak Alexandrovi optimalni drži v sedečem položaju. Poleg njih program Kosmačeve sestavljajo tudi vaje
korakanja na mestu, vaje z gibanjem rok in trupa stoje, ter hojo.
Predvsem na začetku rehabilitacije po programu Kosmačeve je namen vaj razgibati vrat in ramena ter
najti pravo razmerje med napetostjo in sproščenostjo muskulature vratu, ramen in hrbta. Šele ko
pacient osvoji optimalno držo, preide na naslednji korak v programu. Tudi v nadaljevanju terapije, ko so
v ospredju fonacijske vaje, gre pacient na začetku vsake individualne obravnave skozi vaje za sproščanje
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in uravnovešanje napetosti v omenjenih mišičnih skupinah. Evtonična drža je pri programu Kosmačeve
torej temelj in pogoj za nadaljnje delo na govorilih, pri Alexandrovi tehniki pa je to sam namen in cilj.
Za razliko od programa Kosmačeve, AT ne vsebuje nobenih direktnih vaj za motoriko gibljivih delov
artikulacijskega aparata in vaj za zvočnost glasu. Šepetanje oz. sikanje odvrneta pozornost od aktivnosti
v grlu, zato ustvarjata pogoje za izkušnje občutkov ob dobrem načinu uporabe dihal in govoril, ki jih
skuša učenec nato prenesti v svojo običajno tvorbo glasu. Vaje za dihalno tehniko po Ehmannu, ki se jih
poslužuje Kosmačeva, so podobne originalnim vajam šepetanja. Šepetalna tehnika predvideva glas [h] in
vokale, prilagojeni način s sikanjem predvideva [s] in vokale, tehnika Ehmanna pa poleg teh dveh glasov
zajema še produkcijo glasu [f], [] in [t] ter vključuje še gibanje.
Alexander ni predvideval direktne vaje za samo fonacijo, njegov naslednik pa je vendarle opisal vajo, kjer
učenec z govorno tehniko fonira vokale, a le z namenom opazovanja glasovnega obsega. Pri sikanju
učenec ozavešča občutke nenapetosti v grlu in »notranjega nasmeha« v ustni votlini in žrelu. Te občutke
si zapomni in jih skuša uveljavljati med običajnim foniranjem. Nasprotno pa program po Kosmačevi
sestavljajo številne vaje za fonacijo.
Postopek Šepetani [a] se izvaja ob hkratnem upoštevanju štirih pravil dobre uporabe; hrbet se poravna,
prsni koš pa razširi, kar optimizira zmogljivost pljuč. Poudarek je na ozaveščanju občutenja dela
trebušnih, hrbtnih mišic in mišic prsnega koša med dihanjem, ter vratu in celotnega vokalnega trakta
med sikanjem. Tudi po programu Kosmačeve je na začetku potrebno usvojiti evtonično držo in v njej
vztrajati tudi med vajami za zvočen glas. Z evtonično držo se dihanje avtomatsko izboljša in Kosmačeva
priznava, da se mora pacient v terapiji le redko posluževati vaj za dihalno tehniko (za trebušno dihanje in
zgostitev zračnega toka), saj njegova težava na podlagi poprejšnje usvojitve pravilne psihofizične
napetosti praviloma izzveni že v šestem koraku, z vajami fonacije.
Program Kosmačeve je Alexandrovi tehniki podoben v načinu vodenja pacienta pri usvajanju novega
vzorca, to je občasno blago polaganje rok na kritična mesta ter minimalna verbalna navodila in razlaga.
Obema je skupno delo sede in pred ogledalom, pri čemer je pogled usmerjen naravnost – pri Kosmačevi
je to le prva od štirih ravnin, ki so usmerjene vodoravno.
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6.2.

PRIMERJAVA PROGRAMA PO KOSMAČEVI S POUDARNO METODO SMITHA

Rehabilitacijski program po Kosmačevi

Poudarna metoda

1. Informiranost in motiviranost pacienta

1. Odnos logoped – pacient

2. Drža in položaj telesa
3. Psihofizična relaksacija
4. Razgibavanje vratne muskulature in ramenskega obroča
5. Motorika gibljivih delov artikulacijskega aparata
6. Fonacijske vaje

3. Fonacijske vaje

7. Dihalna tehnika

2. Dihalne vaje

Smith za bazo Poudarne metode postavi trening abdominalno diafragemskega dihanja in direktno delo z
glasom. Skozi položaje leže, sede in stoje se usvoji pravilen vzorec dihanja brez nepotrebne mišične
napetosti. Sproščenosti ramen in zgornjega dela prsnega koša nameni le malo pozornosti, in sicer v
začetnem ležečem položaju. Telesni drži in dihanju je po Poudarni metodi časovno in po količini vaj
namenjenega najmanj časa. Navadno pacient že pri prvi uri srečanja usvoji abdominalno diafragemsko
dihanje v ležečem in sedečem položaju. Glede na to bi Poudarno metodo lahko ocenili kot najmanj
holistično med vsemi metodami, obravnavanimi v tem delu.
Po postopku Kosmačeve se pravilno dihanje vzpostavi skupaj s pravilno držo, kar je odločilnega pomena
za nastanek glasu, zato temu koraku nameni bistveno več časa.
Fonacijske vaje zaobjemajo časovno in po količini vaj največji del procesa glasovne terapije po Poudarni
metodi. Prefonatorna faza je krajša, vaje vključujejo izgovorjavo najprej nezvenečih in nato zvenečih
pripornikov. Kosmačeva s pomočjo nezvenečih konzonantov skuša klientu približati pravilno tehniko
dihanja. Vaje Poudarne metode z zvenečimi konzonanti pa precej spominjajo na brenčajoče vaje
Kosmačeve.
Fonatorna faza z igro vokalov v različnih ritmih je najobsežnejša. Vključuje poudarjeno izgovorjavo
vokalov v treh različnih ritmih. Tudi program Kosmačeve vsebuje nekaj podobnih vaj. Razlika je v tem, da
Smith v igri vokalov predvideva izolirano izgovorjavo le-teh, Kosmačeva pa jih vedno poveže s
konzonanti v zloge, kombinacije zlogov, besede in celo stavke.
Tako Smith kot Kosmačeva predvidevata še stabilizacijo novo osvojenih kvalitet glasu in transfer v
spontani govor prek štetja in branja.
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Smith pravi, da bi podrobna razlaga o naravi glasovne težave pacienta le zmedla, kar bi lahko vodilo k še
večji obremenjenosti in še večji napetosti. Za razliko pa Kosmačeva že ob prvem srečanju predvideva
celovito informiranost o diagnozi bolezenskega stanja in o poteku zdravljenja ter ga sproti informira le
toliko, da ozavesti pomen in cilj določene vaje.
Oba avtorja se strinjata, da terapevtovo nenehno modeliranje zmanjša potrebo po dodatni besedni
razlagi postopka. Smithov način vodenja vaj, tj. ritmično izmenjavanje modeliranja terapevta in
ponavljanja učečega, je podoben predvsem načinu izvajanja vaj za motoriko gibljivih delov
artikulacijskega aparata in vajam za zvočen glas.

6.3.

PRIMERJAVA PROGRAMA PO KOSMAČEVI Z RITMIČNEMU DIHANJU PRILAGOJENO FONACIJO

Vaje Coblenzerja in Muharja so z vajami Kosmačeve primerjane po sklopih, kakor so bile v tretjem
poglavju opisane. Številka pred naslovom sklopa vaj po avtorjih Coblenzer in Muhar označuje zaporedje
sklopov vaj pri učenju tega načina fonacije, število v oklepaju pa predstavlja količino vaj, ki jih
posamezen sklop vsebuje.
Rehabilitacijski program po

Ritmičnemu dihanju prilagojena fonacija avtorjev

Kosmačevi

Coblenzer in Muhar

1. Informiranost in motiviranost

prvo poglavje v knjigi

2. Drža in položaj telesa

7. drža (3)
8. mišična vadba za glasovno dihanje (14)

3. Psihofizična relaksacija

2. začutiti mišično napetost (2)
5. součinkovanje duševne in mišične napetosti (2)
18. stopnjevanje pozornosti z aktiviranjem mišic (2)

4. Razgibavanje vratne muskulature
in ramenskega obroča
5. Motorika gibljivih delov

13. artikulacija in glas kot uravnalca dihanja (2)

artikulacijskega aparata
6. Fonacijske vaje

3. naučiti se nadzirati občutek lastnega glasu (2)
14. plastična artikulacija (6)
15. glasovni zastavek (2)
16. indiferenčna lega (1)
17. prilagajanje glasu prostoru (1)
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7. Dihalna tehnika

1. naučiti se začutiti dih (2)
4. gibanje, dihanje in ton v ritmu (2)
6. prvo vodenje diha (1)
9. dihanje in intencija (14)
10. primerjava mehanskega in intencionalnega gibanja (8)
11. pot k tonski opori (1)
12. ritmično napenjanje in sproščanje dihalnega pritiska pri
govorjenju in petju (15)

Že samo ime »ritmičnemu dihanju prilagojena fonacija« kaže na izjemno holističen pristop, ki upošteva
vpetost fonacije v dih, zato so vaje oblikovane tako, da hkrati spodbujajo in zahtevajo evtonično držo, v
kateri je možno ekonomično dihanje in prosti glas. Posamezni napotki, kot sta jih podala Coblenzer in
Muhar, pokrivajo široko področje, zato jih je nemogoče natančno uvrstiti v posamezna področja.
V delu Dih in glas avtorja Coblenzer in Muhar (2003) podata napotke in podrobneje predstavita »številne
vaje, ki jih lahko uporabimo tudi pri samostojnem učenju.« Kljub temu dodajata, da »imajo napotki v
knjigi namen povezati znanje s praktičnimi vajami, ki pa nadzorujočega ušesa učitelja nikakor ne morejo
nadomestiti« (prav tam). Zato je na tem mestu potrebno poudariti, da sicer celostne vaje Coblenzerja in
Muharja niso predvidene kot popolni program za rehabilitacijo na področju glasovne patologije.
Avtorja sta za pot k ritmičnemu dihanju prilagojeni fonaciji, kot pove že samo ime, izbrala takšne vaje, ki
zahtevajo sočasnost gibanja telesa, na katerem sloni ritem dihanja in kateremu je dodana še fonacija.
Zgornja tabela je zato le približna, saj vsaka od vaj zaobjema več področij in jih je nemogoče opredeliti
pod eno samo področje.
Coblenzer in Muhar z vajami pokrijeta skoraj vsa področja, ki jih predvideva program po log. Kosmač,
vendar pa nista podala niti ene vaje za razgibavanje vratne muskulature in ramenskega obroča.
Tako Kosmačeva kot Coblenzer in Muhar posebno pozornost namenijo primerjavi občutkov ob gibanju
pri dejanju, ki izhaja iz intencije in določenega cilja, ter pri dejanju, ki je zgolj mehansko, saj je glas, ki
nastane ob gibanju z intencijo, bolj zvočen. Vsi poudarjajo pomen intencije za produkcijo glasu,
upoštevajo vpliv psihofizičnega stanja na fonacijo in izkoristijo moč čustev, predstave in občutkov v
velikih mišičnih skupinah, ki so pomembni usmerjevalci finomotorike na predelu govoril.
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7. Dihalna tehnika



2. Dihalne vaje

1. naučiti se začutiti dih (2)
4. gibanje, dihanje in ton v ritmu (2)
6. prvo vodenje diha (1)
9. dihanje in intencija (14)
10. primerjava mehanskega in intencionalnega gibanja (8)
11. pot k tonski opori (1)
12. ritmično napenjanje in sproščanje dihalnega pritiska
pri govorjenju in petju (15)

3. naučiti se nadzirati občutek lastnega glasu (2)
14. plastična artikulacija (6)
15. glasovni zastavek (2)
16. indiferenčna lega (1)
17. prilagajanje glasu prostoru (1)

6. Fonacijske vaje
3. Fonacijske vaje

13. artikulacija in glas kot uravnalca dihanja (2)

5. Motorika gibljivih artikulatorjev

4. Razgibavanje vratne muskulature
in ramenskega obroča

2. začutiti mišično napetost (2)
5. součinkovanje duševne in mišične napetosti (2)
18. stopnjevanje pozornosti z aktiviranjem mišic (2)



3. Psihofizična relaksacija

Ritmičnemu dihanju prilagojena fonacija avtorjev

7. drža (3)
8. mišična vadba za glasovno dihanje (14)

1. Odnos logoped –
pacient

Poudarna metoda



Alexandrova
tehnika

2. Drža in položaj telesa

1. Informiranost in motiviranost

Rehabilitacijski program po Kosmačevi

6.4.
REHABILITACIJSKI PROGRAM PO KOSMAČEVI UPOŠTEVA PRINCIPE VSEH TREH TEHNIK

Naj si bodo Alexandrova tehnika, Poudarna metoda in Pot k ritmičnemu dihanju prilagojeni fonaciji po
vzroku nastanka in po širini možnosti uporabe še tako različne, Rehabilitacijski program za osebe z
odklonom na področju fonacije po Kosmačevi upošteva koncepte vseh treh.
Glede količine navodil in načina njihovega podajanja, ki jih terapevt daje pacientu, je postopek
Kosmačeve na kontinuumu med AT, kjer je veliko verbalnih navodil in nekaj taktilnega vodenja pacienta
pri gibanju, ter med Poudarno metodo, pri kateri navodil ni, terapevt in klient pa se izmenjujeta v
ritemskem ponavljanju glasov.
Alexander se je pri rehabilitaciji lastnega glasu, in posledično pri oblikovanju tehnike, osredotočil na
odpravljanje samega vzroka, zaradi katerega pride do nepravilne razporeditve napetosti v telesu, tj.
neprimerna in škodljiva drža telesa. Namen celotne tehnike je pravilno uravnovesiti glavo, vrat, ramena,
hrbtenico, kolke in noge. S tem se odpravi sam vzrok, namesto da bi skušali odpraviti eno izmed
posledic, kakršna je mišično-tenzijska disfonija. Program Kosmačeve temelji na istem poznavanju in
zavedanju vloge evtonične drže, saj je pogoj za izvajanje vseh nadaljnjih vaj osvojitev in vztrajanje v
evtoničnem, večinoma sedečem položaju. Ta položaj opisujejo pravila štirih ravnin: pogled proti
ogledalu, dlani, stegna in stopala. Podobno kot Coblenzer in Muhar tudi Kosmačeva poveže vaje za
evtonijo kot pogoj in vaje za zvočen glas kot cilj s hkratnim gibanjem: korakanje, počepi, zibanje trupa,
gibanje rok. Takšna tehnika upošteva vse faze fiziotehničnega modela fonacije hkrati: občutenje telesa,
dihanje, appoggio, intenziteta, resonanca, register, artikulacija in fonacija.
Nekatere vaje za zvočen glas po Kosmačevi, predvsem predfonacijske vaje artikuliranja [s] in [f] ter
brenčanja [v] in [z], pa so zelo podobne bistvenemu delu Smithove Poudarne metode.
Nobena izmed opisanih tujih tehnik pa za razliko od postopka po Kosmačevi ne vključuje razgibavanja
ramenskega obroča in vratne muskulature. Alexander v štirih pravilih dobre uporabe sicer upošteva
optimalni položaj ramen in glave na vratu, ki ga pacient skuša najti zgolj z opazovanjem občutkov in
minimalnimi premiki, medtem ko sam ostaja statičen. Program po Kosmačevi pa vključuje temeljito
ogrevanje vseh mišic, ki so neposredno povezane z mišicami grla ter jih na ta način razbremeni
čezmerne napetosti in pripravi za nadaljnje delo.
Postopek glasovne rehabilitacije po Kosmačevi bi lahko v primerjavi z opisanimi tremi tujimi modeli
posplošeno in poenostavljeno opisali kot združitev
- miselnosti o evtoniji, ki je bistvo Alexandrove tehnike in temelj programa po Kosmačevi,
- oblike modeliranja vaj, kjer pacient v ritmu ponavlja za terapevtom, verbalne razlage pa je toliko, da
ta ozavesti namen pristopa in cilj vaje, kar ga motivira,
- vsebine ritmičnemu gibanju prilagojene fonacije.
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7 ZAKLJUČEK

Uspešne tuje holistične tehnike glasovne terapije (Alexandrova tehnika, Poudarna metoda ter
ritmičnemu dihanju prilagojena fonacija) in manj znan toda preizkušen Rehabilitacijski program za osebe
z odklonom na področju fonacije po log. Dušanki Kosmač so postopki za terapijo glasovnih motenj,
katerih cilj je zagotoviti optimalen način fonacije, tj. čim daljšo produkcijo zvočnega glasu ob minimalni
mišični obremenitvi in minimalni porabi zračnega toka, za govor. Omenjene tehnike za terapijo glasovnih
motenj ne posegajo resneje
- na področje vokologije (ta zaobjema logopedijo in pevsko pedagogiko), v smislu prilagajanja tehnike
fonacije in uporabe registrov glede na običajno, čeprav ob afoniji ne obstoječo, osnovno frekvenco
glasu,
- na področje učenja pevskih tehnik (jazz petje, klasično petje, operno petje), v smislu večanja
glasovnega obsega in doseganja posebnih učinkov, kot je npr. vibrato,
- na področje harmonskega petja, v smislu bogatenja zvena z ojačanjem višjih formantov (grleno
tibetansko in inuitsko petje)
in vsekakor nasprotujejo drugačnim, z logopedskega vidika izjemno škodljivim, načinom oblikovanja
glasu s primikanjem lažnih glasilk, ki so značilne za vokalizacijo v novejših glasbenih zvrsteh (npr.
kričanje, renčanje in cviljenje v zvrsti metal).
Alexandrova tehnika, Poudarna metoda, ritmičnemu dihanju prilagojena fonacija in Rehabilitacijski
program Kosmačeve potrjujejo, da je celokupen uspeh terapije glasovne motnje možen le v primeru, ko
na potrebne delne funkcije vplivamo sočasno, saj so soodvisne in neločljive. Vsem tehnikam je skupno,
da pri prevzgoji glasu v začetku upoštevajo pomen evtonične drže za pravilno dihanje, razlikujejo pa se
po količini vaj in načinu, s katerim pacient usvoji optimalno držo in preponsko dihanje.
Po fiziotehničnem modelu fonacije spada občutenje telesa (kinestezija, dinamostezija in tonus) v samo
bazo, v katero je ujeto dihanje in ki je prvi korak k možnosti nastanka fonacije. Čeprav v različni meri, je
vsem trem tujim tehnikam in Rehabilitacijskemu programu po Kosmačevi skupno upoštevanje evtonične
drže. Alexandrova tehnika je osredotočena na področje psihofizične relaksacije, dihanja in drže, njena
prednost je v široki možnosti aplikacije. Smithova Poudarna metoda predvideva direktno delo s telesom:
vaje za držo in dihanje naj bi klient predvidoma usvojil že ob prvem obisku logopeda, poudarek je na
vajah za fonacijo. Skoraj vse vaje Coblenzerja in Muharja pa zahtevajo ritmično gibanje za spodbujanje
ritmičnega dihanja, v katerem se v fazi ekspiracije odvija fonacija.

106

Kosmačeva poleg fiziotehničnega vidika upošteva tudi psihotehnični model fonacije. Pravi, da se
»afektivna impostacija glasu uresničuje skozi imaginacijo in sugestijo določenega čustvenega stanja, saj
se le ta slišno in prepoznavno izraža skozi fonacijo«. V procesu glasovne rehabilitacije je pomembno
ozaveščanje čustev, torej v duhu in duši iskati pot do fonacije. Prepoznati je potrebno svoj napačni
avtomatizem (to je lahko govor skozi smeh, jok, jezo ali presenečenje, odvisno od naravnanosti, zaradi
katere vedno reagiramo podobno) in uzavestiti svoje napetosti, saj jih lahko poskusimo odpraviti le, če
jih najprej prepoznamo. Naša duhovna usmerjenost namreč vpliva na namen in vsebino sporočila. Ko se
pri interpretaciji skoncentriramo, da bi lahko prav izrazili, kar želimo, postanemo bolj budni, tonus se
poveča, glas pa postane bolj poln in zvočen.
Za razliko od Poudarne metode in ritmičnemu dihanju prilagojene fonacije, Kosmačeva v
Rehabilitacijskem programu, še posebno pri pacientih, pri katerih je splošna psihofizična napetost
prevelika, najprej predvideva telesno upočasnitev in sprostitev, pri nekaterih pacientih pa glasovno
terapijo kombinira celo s psihoterapijo. Čustveno stanje človeka se vedno izraža tudi v načinu dihanja,
od katerega je odvisna fonacija. Psihična sprostitev in telo v evtoniji so pogoj za zvočen glas. Nadaljnje
vaje za glas in dihanje so oblikovane tako, da je delo z glasom podprto z gibanjem dlani in rok ter z močjo
mentalne predstave.
Telo, um in duša so neposredno povezani. Pri jogi je zdravo, gibčno in uravnoteženo telo, ki ga
vzdržujemo s telesno vadbo, prvi korak na duhovni poti. Skupaj z umsko močjo usmerjanja pozornosti
vodita k bogatejšemu duhovnemu življenju ter k bolj uravnoteženemu in zadovoljnemu bivanju. Tudi
avtogeni trening in druge tehnike, ki so osnovane na vizualizaciji in afirmacijah, so se pokazale kot
izredna pomoč pri premagovanju telesnih naporov in zdravljenju bolezni. »Način, kako se človek drži,
izraža in kakšne kretnje uporablja, zrcali njegovo osebnost« (Coblenzer in Muhar, 2003, str. 9) Z
osebnostno rastjo se spremeni človekov temeljni odnos do sveta, njegova drža, način gibanja in izraz na
obrazu.
Če lahko torej s telesom vplivamo na um in dušo, mora veljati tudi obratno, da lahko z umskim delom in
osebnostnim zorenjem vplivamo na delovanje fizičnega telesa. Zato ne bo presenetljivo, če bodo
novonastale terapije za rehabilitacijo glasovnih motenj holistične do te mere, da bodo upoštevale enost
telesa, uma in duše in se oblikovale kot rezultat znanja z različnih področij in kot skupek raznolikih
metod:
- joge, gimnastike, fizioterapije, itd. in tradicionalne direktne glasovne terapije: za prepoznavanje
mišično-skeletnega sistema kot verige, v kateri je grlo z glasilkami le eden izmed členov, za
uzaveščanje vpliva »mišično-skeletne verige« na kakovost glasu in za doseganje optimalne
poravnanosti in napetosti »skeletno-mišične verige«,
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- kognitivno vedenjske terapije, uporabe afirmacij, avtogenega treninga, itd.: za uporabo moči
predstave in usmerjanje misli ob foniranju, npr.: »moja ramena so težka, vrat je mehak in prost«,
»moj glas je prost«, »moje glasilke se stikajo mehko in nežno« ali »foniram mehko, toda odločno«,
- psihoterapije, čuječnosti, itd.: za samozavedanje, samoopazovanje in samoocenjevanje, saj je
prepoznavanje lastnega škodljivega vzorca foniranja in uporabe glasu prvi korak k sprejemanju
novega - boljšega in opuščanju starega.
Barva zvena glasu je nosilka duševnega dogajanja (Enkelmann, 1997). Polnemu zvenu glasu gre pripisati
sugestivno moč, saj omogoči, da pri poslušalcu dosežemo učinek.
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RAZLAGA SIMBOLOV IN ZNAKOV PRI OPISU VAJ IZ REHABILITACIJSKEGA PROGRAMA PO KOSMAČEVI
Zaradi večje preglednosti pri opisu in razlagi vaj so alofoni zapisani kot veliki tiskani grafemi:
[a] - A

[i] - I

[ɛ] - E

[o] - O

[u] - U

Puščice označujejo gibanje.
Puščica navzgor označuje
- horizontalno smer gibanja, od osebe proti ogledalu ali
- vertikalno smer gibanja, od spodaj navzgor.
Puščica navzdol označuje
- horizontalno smer gibanja, od ogledala proti osebi ali
- vertikalno smer gibanja, od zgoraj navzdol.
----

črtkana črta označuje povezanost giba, nadaljevanje gibanja s spremenjeno smerjo gibanja
pika pomeni začetni položaj gibanja
odločen zaključek giba in fonacije
črtica preko puščice označuje mesto, kjer spremenimo obliko dlani in/ali pričetek
izgovarjanja drugega glasu

Dlan je lahko usmerjena v različne smeri, oblikujemo pa jo na 5 različnih načinov:
kljun, stik prstnih blazinic (usmerimo ga v različne smeri: v levo, desno, naprej proti

ogledalu

ali navzdol)
odprta, vertikalno iztegnjena dlan, notranja stran dlani je obrnjena k ogledalu
odprta, horizontalno iztegnjena dlan, hrbet dlani je zgoraj
razprta dlan, šapa, obrnjena proti ogledalu (usmerjena naprej proti ogledalu, navzdol k tlom, v
levo ali desno)
kazalec je iztegnjen, kaže navzgor, ostali prsti so pokrčeni v pest
dlan, stisnjena v pest
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