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ZDRAVJE – 
OSNOVNI POGOJ ZA USPEŠNO 
IN KVALITETNO ŽIVLJENJE

Čeprav zdravje ni visoko na naši prioritetni listi, predstavlja 
osnovni pogoj za uspešno in kvalitetno življenje. Ko zboli-
mo, postanejo vse druge stvari nepomembne ali pa vsaj manj 
pomembne. Zato je zaščita in ohranjanje zdravja ena najpo-
membnejših človekovih prioritet.  

Toda, ali se obnašamo skladno s tem dejstvom?

Današnji hiter in stresen način življenja jemlje svoj davek. Žal 
se pomembnosti zdravja za naše delo in ustvarjanje zavemo 
šele tedaj, ko zbolimo.
 
Način življenja in vsakodnevno izpolnjevanje zastavljenih ci-
ljev, svojih in tistih, ki nam jih postavlja družba, pogosto skrb 
za naše zdravje in psihofizično stanje postavljata ob stran.  

To je tudi naša temeljna napaka, saj je skrb za zdravje predpo-
goj, da lahko izpolnjujemo svoje želje, cilje in živimo osmišlje-
no in kvalitetno življenje. Tudi mediji nas vsakodnevno opo-
zarjajo na pomembnost fizične aktivnosti in zdrave prehrane 
za naše življenje. 

Obstajajo številne dokazane tehnike relaksacije, ki jih lahko 
izvajamo kjerkoli in kadarkoli, tudi na delovnem mestu, in za-
nje ne potrebujemo več kot 10 do 15 minut. Teh nekaj minut, 
nam bo pomagalo pri zmanjševanju napetosti in omogočilo 
pozitiven in zdrav pogled na življenje.
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Kot preventivna metoda za ohranjanje zdravja ter razvoj psi-
hofizičnih sposobnosti človeka, vse bolj pridobiva na pomemb-
nosti masaža. Z uvajanjem masaže v vsakodnevno življenje 
ter razvijanjem miselnosti o njeni pomembnosti, utrjujemo in 
promoviramo »kulturo duha in telesa«. 

MASAŽA

Obstajajo različne definicije masaže. Lahko jo opredelimo kot 
strokovno manipulacijo mehkih tkiv ali kot sistematično pre-
mikanje in potiskanje mehkih delov telesa.
Danes poznamo številne masažne tehnike in stile, ki se raz-
likujejo tako po načinu izvajanja kot tudi načinu delovanja na 
organizem.

Primarna delitev masaž:
• masaže, ki delujejo na sprostitev organizma, 
•	 masaže, ki delujejo na mišično-kostni sistem in cirkulacijo.

Beseda masaža izvira iz latinske besede massare, ki pomeni 
gnesti, oziroma iz arabske besede mas, ki pomeni pritiskati.

Ključen element masaže je dotik. Občutek dotika je močna in 
zelo senzibilna oblika komunikacije in se pojmuje kot »najsta-
rejši in najpotrebnejši« človeški občutek.

Masaža je zelo pomembna za vsakega posameznika in pri-
naša koristi za družbo. Izvaja se ročno, s pomočjo posebnih 
aparatov ali v kombinaciji obeh in predstavlja celovit in indivi-
dualen pristop pri tretmaju telesa.

Delajmo zDravo – 5RELAKSACIJA  na Delovnem mestu



RELAKSACIJA  na Delovnem mestuDelajmo zDravo – 76

Vsak človek je edinstven. Na različne dražljaje ne reagira enako 
in nima enakih zdravstvenih težav kot drugi. Zato se tehnika, 
moč pritiska in metoda masaže prilagodi vsakemu posame-
zniku. Tehnika masaže temelji tako na znanstvenih dejstvih 
kot tudi na osebnih izkušnjah in občutkih terapevta.

Masaža ima veliko dobrodejnih učinkov, ki pomagajo pri do-
seganju psihofizičnega ravnotežja in občutka zadovoljstva, 
temeljev zdravega načina življenja.

Veščina masaže obstaja, odkar obstaja človek. Če malo razmi-
slimo, se tudi sami ob različnih prilikah (boleče mesto, stresna 
situacija in podobno) zatečemo k spontani obliki samomasa-
že. Trdimo lahko, da naše telo celo »zahteva« takšen način 
obravnave, kar pogosto zanemarjamo oziroma temu ne po-
svečamo pozornosti.

Masaža je ena izmed najbolj razvitih in naprednih veščin do-
seganja in ohranjanja zdravja telesa in duha. Postala je tudi 
najbolj popolna metoda zdravljenja telesa s pomočjo dotika.

KORISTI MASAŽE ZA ZDRAVJE

Izkustveno doživljanje masaže poteka na vseh treh nivojih; fi-
zičnem, čustvenem in duhovnem. Je enkratno in osebno. Ma-
saža ima zares večstranske učinke.

Razlikujemo več osnovnih učinkov masaže; splošnih in lokal-
nih, primarnih in sekundarnih. Na primer:
•	 stimuliranje in sprostitev telesa in duha,
•	 pospešena cirkulacija krvi,
•	 sprostitev mišic,

•	 pospešena cirkulacija limfe in hkrati odstranjevanje strupe-
nih snovi,

•	 boljša oskrba s kisikom in hranljivimi snovmi,
•	 mehanično čiščenje kože in povečanje elastičnosti kože,
•	 odpravljanje bolečin,
•	 povečanje gibljivosti vezivnega tkiva.

Posledice izvajanja refleksne masaže so lahko:
•	 povečanje izločanja urina zaradi odstranjevanja toksinov iz 

organizma,
•	 reguliranje črevesne peristaltike,
•	 z masažo se iztisnejo nečistoče      

iz lojnih in znojnih žlez,
•	 stimulira se hitrejše izgubljanje      

podkožnega maščevja,
•	 odpirajo se pore, kar pomaga      

pri boljšem »dihanju« kože.

Na nivoju občutkov masaža:
•	 sprošča,
•	 revitalizira,
•	 odpravlja utrujenost,
•	 umirja.
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Na energetskem nivoju se učinki masaže kažejo na različne na-
čine. Zaradi pomanjkanja znanja in neprimerne terminologije na 
tem področju na žalost ta stanja še vedno opisujemo skozi naša 
čustvena stanja, kot so toplina, občutki raznih barv in podobno.

Seveda z masažo najbolj vplivamo na mišice, kar je primarni 
cilj klasične medicinske masaže. Z različnimi tehnikami mišice 
raztezamo, gnetemo, gladimo in jih na ta način sproščamo in 
očistimo mlečne kisline, ki povzroča občutek utrujenosti, krče 
in bolečine. Trdimo lahko, da učinkuje masaža tako na makro 
kot mikro nivoju. 

Masaža je učinkovita, vendar njene najboljše rezultate dose-
žemo ob rednem izvajanju.

Pomembnejši sestavni element masaže je tudi pogovor med 
terapevtom (maserjem) in pacientom pred masažo. Da bo ma-
saža učinkovita, varna, pacient zadovoljen in zastavljeni cilji 
doseženi, mora terapevt/maser spoznati svojega pacienta. 
Med pogovorom naj pridobi čim več informacij, ki mu bodo po-
magale, da bo masaža izvedena najbolje.

Učinki masaže
•	 Učinek hipermije – tako površinski kot globinski, poviša se 

pretok krvi masiranega dela telesa, kar pospeši preskrbo s 
hranilnimi snovmi in dotok kisika v tkivo.

•	 Učinek dekongestije – izvaja se v primerih, ko gre za težave 
z žilami (kapilare ali vene) oziroma upočasnjeno cirkulacijo 
ali zastoj krvi v tkivu.

•	 Tonificirajoči učinek na tkiva, ki so ohlapna in detonificirajo-
či učinek na tkiva, ki so zategnjena.

•	 Stimulirajoči učinek na metabolizem, dosežemo ga preko 
živčnih in refleksnih mehanizmov.

•	 Stimulacija in pospešitev limfnega delovanja, odvisna je od 
mehaničnega pritiska pri masaži.

•	 Analgetski učinek (zmanjšanje bolečin).
•	 Ugoden diuretski učinek – masaža pospešuje cirkulacijo 

podkožnih in medceličnih tekočin.

Masaža je kontraindicirana v primerih, ko bi lahko poslabšala 
stanje organizma in povzročila neželeno reakcijo tkiva ali šir-
jenje bolezni.

Masaža se ne izvaja v naslednjih primerih    
(absolutna in relativna kontraindikacija):
•	 srčna obolenja,
•	 visok krvni pritisk,
•	 povišana telesna temperatura,
•	 opekline na koži,
•	 odprte rane,
•	 vnetje ven in limfnih poti (globoka venska tromboza),
•	 postoperativno okrevanje,
•	 maligna obolenja,
•	 zgodnji stadij poškodb mišic,
•	 hude bolečine v hrbtu, ki so posledica poškodb živcev  

hrbtenice,
•	 hemofilija,
•	 akutna infekcija,
•	 previdnost pri nosečnosti (po priporočilu zdravnika).
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Masaža je učinkovita metoda in pomoč pri sprostitvi, pomaga 
pri zmanjševanju stresa, zmanjševanju napetosti in bolečin v 
mišicah, pomaga pri glavobolu, krepi in pospešuje delovanje 
mnogih delov telesa. Lahko trdimo, da v masaži uživa vsak, ne 
glede na starost.

MASAŽA IN STRES NA DELOVNEM MESTU

Vsakodnevnemu stresu in njegovemu pogubnemu, tihemu 
in dolgoročnemu vplivu na naše zdravje je izpostavljenih vse 
več zaposlenih. Skoraj ni posameznika, ki ne bi bil izpostavljen 
vsaj eni obliki stresa. Vsaka situacija v življenju je lahko stre-
sna in stresu se je skoraj nemogoče izogniti. Včasih pa je stres 
lahko tudi koristen in ima pomembno funkcijo pri preživetju.

Stres je reakcija organizma na neprimerno situacijo. Človek 
21. stoletja reagira na napad ali frustracijo tako, da telo pri-
pravi na borbo ali beg. Ko se pokaže nevarnost, se sprožijo 
mehanizmi, v katerih sodelujejo hormoni, živci, krvne žile in 
mišice. Danes se je kronični stres razširil na vsa področja ži-
vljenja in se spremenil v civilizacijsko bolezen – in to bolezen 
je treba zdraviti.
Stres je, kar je danes dokazano, pomemben vzrok zdravstve-
nih problemov in, v večji ali manjši meri, povod za številne 
»sodobne« bolezni (srčni infarkt, možganska kap, hormonske 
motnje, nevrološke motnje).

Prav stres je v večini primerov tudi glavni sprožilec posame-
znih kroničnih bolezni kot so: sladkorna bolezen, fibromialgija, 
želodčni ulkus, sindrom razdraženega črevesja in podobno.

Ko je človek izpostavljen stresu, možgani reagirajo po principu 
»bori se ali beži«, kar se kaže na avtonomnem živčnem siste-

mu (simpatikus), ki povzroča stiskanje mišic vratu, ramen in 
hrbta. Krvne žile se stisnejo, možgani dobijo manj krvi, srce je 
pod obremenitvijo, pojavi se glavobol. Velika količina energije 
so porabi za kontrolo adrenalina. Antistresna terapija zmanj-
šuje mišično napetost, saj deluje na parasimpatikus, ki ima 
nasprotno delovanje. Stiskanje in raztezanje mišic zmanjšu-
je mišično napetost in izboljša cirkulacijo. Možgani dobijo več 
krvi (hrane) in utrip se umiri. Zmanjša se količina adrenalina in 
pojavi se občutek umirjenosti.

Vse več je dokazov, da stres in žalost preprečujeta učinkovit 
boj imunskega sistema proti bolezni. Klasična medicina pri-
znava, da je stres povod za 70 % vseh bolezni. Masaža pomaga 
pri zmanjševanju stresa ter tako preprečuje nastanek bolezni.

Stres lahko povzroči:
•	 Mentalno in fizično utrujenost.
•	 Bodite pozorni na opozorilne znake telesa, ko začutite utru-

jenost in se v nekem trenutku ne morete več osredotočiti 
– problemi so vas preplavili.

Glavobol in migrene
Za mnoge ljudi je pogosto glavobol eden izmed prvih znakov 
stresa. Večina primerov se kaže kot napetost mišic glave, 
vratu, ramen in hrbta. Življenje, ki ga preživimo v glavnem 
sede, položaj, ki ga zavzamemo, ko pišemo, pogosto zate-
gnjen vrat in nizke temperature prispevajo k poslabšanju 
vseh vrst bolečin. 
Migrena je definirana kot psihosomatska in kot taka najde 
rešitev v fizioterapiji – od aktivne gimnastike do masaže. V 
farmacevtski terapiji uporabljajo zdravila, ki pomagajo pri po-
puščanju mišičnih napetosti. Včasih uspejo to tudi z analgeti-
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ki in psihofarmaki. Posledice napetosti v predelu glave, vratu, 
ramen in hrbta se kažejo tudi v težavah z vidom. Te napeto-
sti povzročajo nelagodje in bolečine in so dodatni dejavnik pri 
ustvarjanju stresa.

Depresija
Sem ter tja nas lahko prevzame potrtost (emocionalne in fi-
nančne težave, problemi pri delu). Če se problemi ne rešujejo, 
depresija dolgoročno slabi imunski sistem, kar slabša mental-
no in telesno zdravje.

Tesnoba
Tesnoba je odgovor na stres, ne glede na to, ali govorimo o ob-
časnih težavah (bližajoči se izpit, sestanek ali razgovor) ali pa 
je to posledica dolgotrajnih težav. Tesnoba ima lahko različne 
vzroke, na katere telo reagira s fiziološkimi procesi, ki se kaže-
jo kot pospešeno bitje srca, znojenje, včasih kot zadihanost ali 

pomanjkanje zraka, različne bolečine in podobno. Tesnoba je 
produkt naših misli in emocij.

Nespečnost
Najpogostejši odgovor na stres je nespečnost. Naš um in telo 
se ne želita popolnoma sprostiti in želeni počitek postane ne-
mogoč. Nespečnost je težava povezana z načinom življenja. 
Tudi pri lažjih primerih nespečnosti, ko človek lahko zaspi za 
nekaj ur, zjutraj občuti utrujenost, kot da sploh ni spal. Pri tež-
jih oblikah nespečnosti človek spi le nekaj ur ali sploh ne spi. 
Vzrok za to leži v enem ali več eksistencialnih problemih, za 
katere še ni našel rešitve. Človek je čez dan prepuščen toku, 
ki mu ne dopušča, da bi se osredotočil na reševanje bistvenih 
stvari, kot so ljubezen, delo in osebne potrebe. Pri človeku, ki 
trpi za nespečnostjo, je energija skoncentrirana v zgornjem 
delu telesa (v prsih in glavi) in se s pomočjo masaže prestavi 
v spodnji del telesa. To je bistveno, da se človek lahko umiri in 
zopet lahko zaspi.
Masaža pomaga telesu, da z reguliranjem aktivnosti avtono-
mnega živčnega sistema izpelje samozdravljenje. Vrača rav-
notežje in skladnost vznemirjenemu umu in napetemu telesu 
ter pomaga, da se počutimo bolje. Omogoči nam svež in opti-
mističen pogled na življenje.

Priporočila zdravnikov in terapevtov so usmerjena predvsem 
k spremembi načina življenja oziroma spremembi navad in 
vrednot.

Med načini, ki nam lahko pomagajo v boju proti stresu, so: pra-
vilna prehrana, fizična aktivnost, meditacija in veščine diha-
nja ter dovolj spanja.
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S stresom se najpogosteje srečujemo na delovnem mestu. 
Zaposlenim, ki polovico svojega delovnega časa preživijo pod 
stresom, grozi srčni infarkt 25 % in možganska kap 50 % bolj 
pogosto kot njihovim kolegom, ki delajo bolj brezskrbno.

Podatki, pridobljeni na podlagi izvedenih raziskav, trdijo, da:
• 51 % zaposlenih trpi zaradi stresa na delovnem mestu,
• stres povzroča stroške, po nekaterih podatkih tudi do 200 

milijard ameriških dolarjev, zaradi slabe produktivnosti, ra-
znih poškodb pri delu, zdravstvenih in drugih težav ter šte-
vilnih drugih medicinskih stroškov,

• približno 50 % bolniških dni je povzročenih zaradi stresa,
• 80 % poškodb pri delu je povzročenih zaradi stresa.

Ena izmed rešitev v boju proti stresu je masaža. Prednost 
te tehnike je, da uspe prenesti vitalnost in ritem preko kože 
direktno na čutila, brez posrednika. Občutek dotika se preko 
kože prenese na živčni sistem in na ta način »popravi« njego-
vo funkcionalnost.
Masaža je učinkovita pomoč pri sprostitvi. Je tudi krepilna, 
saj pospeši delovanje mnogih delov telesa in z obnavljanjem 
energije pospešuje zdravljenje in zmanjšuje napetost mišic.

Velika psihološka prednost masaže je, da se človek postopo-
ma uči živeti v sedanjosti oziroma v trenutku, v katerem se 
nahaja. Na ta način se oseba osvobaja tesnobe ter ustvarja 
pogoje za situacijo, ki si jo želi. Tako postaja bolj produktivna 
in zadovoljna.

14 Delajmo zDravo – RELAKSACIJA  na Delovnem mestu
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Masaža na delovnem mestu je učinkovit način za:
• zmanjševanje stresa in bolezni, povzročenih zaradi stresa,
• zmanjševanje pogostih izostankov z dela,
• sproščanje mišic in zmanjševanje bolečin,
• zmanjšanje stroškov zdravljenja,
• povečanje produktivnosti,
• izboljšanje kreativnega mišljenja,
• zmanjševanje utrujenosti,
• lažje reševanje problemov,
• povečanje hitrosti, točnosti in budnosti,
• dvigovanje motivacije zaposlenih,
• zmanjševanje nemira in konfliktnih situacij,
• dokaz zaposlenim, da jih cenite,
• bogatenje korporacijske kulture,
• promocija za skupno dobro.

Ko od vsake masaže vzamemo najbolje in masažo prilagodi-
mo delovnemu mestu zaposlenega, govorimo o antistresni 
masaži (chair massage).

ANTISTRESNI TRETMA – 
KORPORATIVNA MASAŽA

Vsako jutro vedno enako – hitenje – vstanemo, hitimo z oseb-
nim urejanjem, hitra vožnja z avtomobilom v službo, neizogib-
ni zastoji v prometu, na delovnem mestu nas čaka kup neo-
pravljenega dela, časovni roki, med tem razmišljamo o priva-
tnem življenju, o obveznostih, preveč kave, neprimeren zajtrk, 
nezdravo kosilo … pa zopet hitenje domov … pozna večerja.

POMEMBNO JE, DA SE VPRAŠAMO:
• Kje sem tu jaz?
• Katere so moje potrebe in kje je čas zame, za sprostitev 
 in relaksacijo?

Posledice takega načina življenja so napetost, oslabljen imun-
ski sistem, nagnjeni smo k čustvenim izlivom, z drugimi be-
sedami, takšno vedenje ima negativne posledice tako za nas 
kot za okolje, v katerem živimo, najpogosteje pa so prizadeti 
najbližji člani družine in prijatelji.

KAKO LAHKO PO TAKEM DNEVU SPIMO?

Vse več ljudi ima resne težave s spanjem. To pomeni, da težko 
zaspijo, da se ponoči pogosto zbujajo, imajo grde sanje in se 
zjutraj težko zbudijo.

Torej: 
• ne spimo dovolj,
• spimo nekvalitetno,
• med spanjem se pogosto zbujamo / ritem spanja je prekinjen.
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Spanje je najpomembnejša in najkvalitetnejša regeneracijska 
in sproščujoča naravna metoda za telo. Naš organizem je en-
kratni ustroj, ki deluje po določenem redu in navadah. Sestav-
ni del našega življenja je tudi spanje, ki nam omogoča, da telo 
in um očistimo vsakodnevne nesnage in čustvenih »smeti« 
ter v organizmu ponovno vzpostavimo ravnotežje.

V takšnih okoliščinah in tempu življenja je treba uporabiti tudi 
dodatne metode, ki nam bodo pomagale pri sprostitvi in omo-
gočile organizmu čim hitrejše okrevanje.

Korporativna masaža je oblika masažnega programa, ki se 
izvaja na delovnem mestu podjetja/zavoda. Izboljšuje kvali-
teto dela in zdravje zaposlenih in pospešuje različne dogodke 
(Event projekte) podjetja/zavoda.

Stresu so izpostavljeni tako vodilni delavci kot zaposleni. Re-
zultati različnih raziskav so pokazali, da so srčna in možgan-
ska kap ter samomor, povzročeni zaradi stresa na delovnem 
mestu, največji sovražnik tega stoletja. 
Čeprav posledice stresa za podjetje predstavljajo strošek, o 
stresu še vedno ne razmišljamo kot o ekonomski kategoriji. 
Pod stresom lahko delamo leto ali dve, dolgoročno pa zaposle-
ni prej ali slej zboli in postane strošek tako za delodajalca kot 
državo. Zato bi morala biti preventiva skupen interes zaposle-
nega, delodajalca in države.

Problem stresa na delovnem mestu so prepoznali mnogi. Pre-
ventiva pred stresom na delovnem mestu, se sestoji iz mnogih 
segmentov, a ključni so: telesna aktivnost, socialna podpora in 
način razmišljanja. 

Obstajajo številni načini preventive pred stresom na delov-
nem mestu:
• uvajanje skupnih sestankov, na katerih se rešujejo problemi, 
• vztrajanje, da zaposleni med odmorom zapustijo delovno 

mesto, 
• ukvarjanje s fizično aktivnostjo (tekanjem, raztezanjem, gi-

mnastiko). 

Vse več se tudi govori o aktivnih letnih počitnicah, odmorih in 
prekinitvah na delu. 

Korporativna masaža se izvaja na za ta namen 
prirejenih stolih za masažo, ki so oblikovani 
tako, da že sedenje na njih pripomore k 
sprostitvi skoraj vseh mišičnih skupin.

Cilj te masaže je predvsem sproščanje 
najpogosteje obremenjenih mišičnih 
skupin (vrat, ramenski obroč, hrbet), 
ki so tudi pogosto vzrok za glavobole, 
utrujenost zaradi slabe cirku-
lacije, slabo koncentracijo 
in posledično tudi zmanj-
šano motivacijo za delo.

Namen kombinacije raz-
ličnih masažnih metod in 
spremljevalnih postopkov 
je v najkrajšem času  pri-
peljati osebo v stanje 
popolne sproščenosti, 
tako fizične kot mental-
ne. Organizmu moramo 
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omogočiti, da se osvobodi negativnega balasta, pridobljenega 
z načinom življenja. Ob poznavanju različnih tehnik sprostitve 
lahko v 15 minutah nadoknadimo nekaj ur spanja. Antistre-
sna masaža se prilagodi vsakemu posamezniku. Terapevt ni 
samo maser, temveč umetnik, ki nas vodi na poti relaksacije 
in sprostitve. 
Prvi korak je krepitev imunskega sistema, čustvena stabilnost, 
mentalna čistost in kvalitetne življenjske navade. 
Na masažnem stolu se misli klienta osredotočajo na ugodje, 
pričnejo se procesi na mentalnem in čustvenem nivoju. Tovr-
stna masaža je učinkovit in kratkotrajen tretma, ki vrača osebi 
vitalnost, energijo in zadovoljstvo.

Težava, s katero se srečujemo pri izvajanju masaže, je nela-
godje pred masažo, saj se mora oseba, ki se bo masirala, pred 
masažo sleči, terapevt pa ostane oblečen. Pri izvajanju masa-
že na masažnem stolu te zadrege ni. 

Zahteve za izvajanje masaže so minimalne: prazen prostor, 
izpraznjena pisarna ali sejna soba (prilagodimo se možnostim 
podjetja).

Masaža na stolu (Chair massage)

Tovrstna masaža je pri nas manj poznana, v svetu pa je masa-
ža na stolu ali 'Chair massage' zelo popularna.

Glede na to, da klient ostane oblečen, so tehnike, ki se tu upo-
rabljajo, nekoliko drugačne od klasične masaže. Vendar so 
učinki enaki.

Prednosti tovrstne masaže so:
• zelo je učinkovita,
• kratkotrajna,
• oseba ostane oblečena,
• zelo je udobna zaradi posebno oblikovanega masažnega 

stola.

Masaža na stolu je posebna:
• izvaja se na osebi, ki je oblečena (prihranek pri času, izo-

gnemo se nelagodju pri slačenju),
• ne uporablja se olj,
• traja od 15 do 30 minut, toliko kot odmor za kavo ali kosilo,
• masira tiste dele telesa, ki so najbolj napeti in so potrebni 

sprostitve (hrbet, vrat, ramena),
• izvaja se na delovnem mestu, zato ne izgubljamo časa na 

poti,
• tretma je prilagojen vsakemu posamezniku,
• ne predstavlja velikega stroška ne za posameznika ne za 

podjetje.
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Velika prednost masaže na stolu je, da je namenjena skoraj 
vsem in da se lahko izvaja povsod.

Problem masaže na delovnem mestu je tudi čas. Klasična 
sprostitvena masaža traja predolgo, zato so se domislili ma-
saže, ki traja le 15 minut. Tovrstna masaže je postala spreje-
mljiva tako za zaposlene kot za delodajalce.

Antistresni tretma se sestoji iz različnih stilov masaž. Naj-
učinkovitejši postopki akupunkture, klasične grške masaže, 
shiatsua in indijanske masaže dajejo odlične rezultate že v 
zelo kratkem času 15 minut.

Med samim izvajanjem masaže, je telo osebe v »antigravita-
cijskem položaju« z naslonom na sprednji strani podkolena, 
trebuha, prsnega koša, obraza in podlakteh. Obremenitev se 
enakomerno porazdeli po celem telesu in vsi sklepi so v naj-
večji meri sproščeni. 

Že po prvem tretmaju je oseba nasmejana, zbujena in bolj 
zbrana. Z večkratnim izvajanjem se stanje izboljša in dosežejo 
se dolgotrajni rezultati. Mišice so bolj prekrvavljene in spro-
ščene, bolečine v vratu, prsih in hrbtenici skoraj popolnoma 
izginejo. S stretching tehniko se tudi pridobi večja gibljivost 
ramenskega obroča in vratne hrbtenice.

Med obremenitvijo in napetostjo nastane v mišici mlečna ki-
slina, ki je vzrok utrujenosti. S sprostitvijo mišic in izboljša-
njem cirkulacije se zmanjša količina mlečne kisline in pospeši 
se proces njene razgradnje.

Z mobilizacijo zapestnih kosti »rolling–om« in »snap–om« se 
obdelata obe roki. Podlaket in nadlaket se obdelata po ako-
presurnih točkah. Po masaži postaneta klientovi roki topli in 
lahki. Med tretmajem se masirajo celotna hrbtenica, roki, lo-
banja, teme, lasišče in oba kolka.

Redno izvajanje teh tretmajev upočasni spremembe v mišicah 
in hrustancu. Ker z masažo pospešimo cirkulacijo, poskrbimo 
za boljšo preskrbo sklepnega hrustanca s potrebnimi snovmi 
ter regeneracijo mikrotravm mišic.
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Anistresna masaža se zaradi posebnega položaja telesa in 
tehnike dela priporoča klientom, ki med svojim delovnim ča-
som večinoma sedijo (za pisalno mizo ali v avtomobilu). Odlič-
ni rezultati se dosežejo tudi pri tistih osebah, ki svoj delovni 
čas preživijo za računalnikom, zaradi posebnega položaja gla-
ve, vratu in rok.

Masaža vpliva in pospešuje kreativne miselne procese in od-
pravlja utrujenost.

Vzemite si dovolj časa, obnašajte se odgovorno do sebe in do 
družbe, v kateri živite!

Antistresna masaža je popolnoma prilagojena zaposlenemu 
in je boljša kot odmor za kavo!

Tisto, kar je v borbi proti stresu najboljše je preprostost. Izvaja 
se v času, ko klientu najbolj odgovarja, v njegovem delovnem 
prostoru, je časovno in finančno sprejemljivo. Ni nelagodja in 
daje odlične rezultate.

Terapevt je oseba, ki skrbi, da se tretma izvaja strokovno, da 
je oseba popolnoma sproščena in ne skrbi o ničemer. Tretma 
izvajajo strokovno usposobljene osebe (maserji, fizioterapev-
ti). V odnosu med terapevtom in masirano osebo je zelo po-
membno prvo srečanje, prvi stik, ko se ustvari medsebojno za-
upanje. Terapevt to doseže s potrpljenjem, znanjem, izkušnja-
mi in sposobnostjo, da znanje in izkušnje uporabi pri masaži.

Zaradi današnjega načina življenja, ko večino časa preživimo 
na delovnem mestu, nenehno v bitki z delovnimi obveznostmi 
in časom, bo stresa vse več.

Netolerantnost do okolja, v katerem živimo, je tudi eden izmed 
pokazateljev, koliko smo izpostavljeni stresu. Kolikokrat smo 

bili živčni, pretirano utrujeni in raztreseni? Kolikokrat nam je 
ob prihodu v službo »padel mrak na oči«? Odmore v službi 
preživimo ob kavi in cigaretah!

Pogosto je težko opredeliti, kaj si želimo, veliko lažje je po-
vedati, česa si ne želimo! Večina nas si ne želi oditi v službo 
»s krčem v želodcu« - sindrom, ki je vse pogostejši zaradi 
stresa, slabega delovnega okolja in pomanjkanja motivacije.

Zakaj ne bi poskusili nekaj novega? Poskusite se rešiti stresa 
na povsem drugačen način.

Kaj pridobimo z izvajanjem korporativne ma-
saže na delovnem mestu?

V razvitih državah, kjer podjetja delujejo v smislu družbeno 
odgovornega podjetja, je korporativna masaža del korpora-
tivne kulture. Mnogi delodajalci so pravočasno doumeli, da je 
samo zdrav in zadovoljen zaposleni lahko visoko produktiven. 
In ne samo to, zadovoljen zaposleni ostane dlje časa pripaden 
matičnemu podjetju. 

Raziskava, ki je bila izvedena v ZDA in objavljena v Internati-
onal Journal of Neuroscience - Massage therapy reduces and 
enhances EEG pattern of alertness and math computations, je 
pokazala, da je skupina 26 zaposlenih po 5 tednih antistresne 
masaže na stolu imela veliko boljše rezultate od skupine 24 
zaposlenih, ki so izvajali vajo, da so zaprli oči in se sprostili. 
Skupina, ki je bila masirana, je bila bolj aktivna in pozorna. Iz-
merili so jim tudi nižji nivo stresnega hormona. Matematične 
probleme so rešili 50 % hitreje, kot pred masažo. Skupina, ki je 
bila masirana se je počutila bolje, bila je manj utrujena in bolj 
bistrih misli. 
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Korporativna antistresna masaža (masaža v pisarni) je del ce-
lovitega pristopa k boljšemu zdravju posameznika.

Največji strošek za delodajalca je zaposleni na bolniški!

Skrb za zaposlenega na delovnem mestu postaja v sodobnih 
podjetjih prioriteta. Strošek nekaj tretmajev na masažnem sto-
lu za zaposlenega mesečno pomeni bistveno manjši strošek od 
izgube, ki jo naredi zaposleni, ki je na bolniški.

Na poslovnem nivoju – kaj to pomeni za podjetje:
• bolje opravljeno delo,
• večja produktivnost,
• zmanjševanje stroškov zaradi bolniške ali izostanka od dela,
• manj poškodb na delu,
• lažja motivacija zaposlenih za nove naloge.

Antistresni tretma deluje preventivno. Če zaobjamemo vse 
vidike antistresne masaže, vidimo, da pride ob rednem izvaja-
nju do fizične in psihične razbremenitve:
• zaposleni opravi več zastavljenih nalog,
• zmanjšuje se število dni na bolniški,
• zaposleni je bolj zadovoljen, srečnejši in bolj motiviran,
• pri delu se ustvarja pozitivno vzdušje,
• zmanjšujejo se možnosti za napake.

Na nivoju zaposlenih – kaj to pomeni za zaposlenega?
• zdravje in zadovoljstvo,
• čustveno in psihično funkcionalnejše delovno okolje (manj 

konfliktov, večja kolegialnost med zaposlenimi),

• masaža vpliva na kreativnost in miselne procese - dobili bo-
ste ustvarjalnejše delavce,

• priliv dobrih delavcev in manjši odliv le–teh,
• večja motivacija zaposlenih.

• Zmanjšuje stres in napetost.
• Povečuje mentalno zbranost in aktivnost.
• Povečuje gibljivost sklepov in mišic.
• Krepi imunski sistem organizma.
• Zmanjšuje utrujenost in bolečine v mišicah.

In še nekaj, kar je pomembno!
• Z uvajanjem korporativne antistresne masaže se podjetje/

zavod dokazuje kot družbeno odgovorno podjetje.
• Zaposleni so bolj zadovoljni, ker delodajalec skrbi zanje in 

jim daje nekaj, kar cenijo (win – win situacija).

Zmanjševanje stresa in povečanje energije zaposlenih nosi 
pozitiven učinek, ki ga občuti celotna delovna organizacija. 
Raziskave so pokazale, da le srečni in zdravi zaposleni prispe-
vajo k uspehu podjetja.

Samo zdrav in zadovoljen zaposleni je lahko tudi visoko pro-
duktiven!

Čas, ki ga boste porabili za antistresno masažo, je čas, ki ga 
boste vložili vase. Naj bo to poziv, da v prihodnosti več časa 
posvetite praktičnemu izvajanju korporativne masaže in pozi-
tivnim vplivom, ki jih nudi!
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