
VAJE ZA OČI
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NASVETI ZA LAŽJE UČENJE IN BOLJŠE POČUTJE

NASVETI OPTOMETRISTA - DR. EMILA OBLAKA

Usedi se in se udobno namesti.
Zmehčaj vrat in ramenski obroč.
3-krat poglej skrajno navzgor in navzdol,
3-krat obrni pogled skrajno desno in levo,
3-krat kroži z očmi, naprej v desno smer nato v levo.
Niz vaj ponavljaj večkrat v dnevu.
Tekom vaj se potrudi, da ne premikaš glave in res treniraš samo oči.
Priporočamo še, da vaje najprej delaš z odprtimi očmi in nato še z
zaprtimi.

Usedi se za mizo, poravnaj hrbtenico in se sprosti.
Nato podrgni dlani, da se segrejejo in jih položi na zaprte oči.
Hkrati komolca nasloni na mizo, da boš povsem sprostil telo.
Obe dlani naj polno zakrijeta oči, da nastane popolna tema.
V tem položaju ostani par minut.
Po potrebi vajo ponovi tolikokrat, da povsem sprostiš oči.
Redna vaja umiri oči, izostri pogled in blagodejno vpliva na
celotno počutje.

Udobno se namesti na stol ali kavč ter odstrani očala ali kontaktne leče.
Prični s hitrim mežikanjem.
Mežikaj dobro minuto.
Zapri oči par sekund in ponovi hitro mežikanje.
Vajo ponavljaj večkrat na dan.
Z redno vajo bodo tvoje oči ohranjale frekvenco utripanja, s tem pa
zadostno navlaženost.

Odloži očala ali kontaktne leče in daj nogi v razkorak z razmakom 40 cm.
Roki sprosti ob telesu. Telo naj bo mehko, da bo lahko gibljivo.
Počasi začni nihati sem in tja.
Ob koncu vsakega nihanja levo-desno sproščeno poglej nazaj.
Oči naj bodo tekom cele vaje umirjene in brez izbrane točke gledanja.
Nihaj se kar se da pogosto, 2-3-krat dnevno do 10 minut.

Glej svinčnik, oddaljen približno 50 cm.
Svinčnik premikaj proti sebi toliko časa, dokler ne postane dvojen.
Vajo izvajaj 5 minut na dan, dokler ne zmoreš svinčnika približati na razdaljo 10 cm od oči
in njegova slika ne postane dvojna.
Občasno preverjaj, ali sposobnost še imaš.
Če sposobnosti približevanja zopet pade ali pa se simptomi oteženega branja ponovno
pojavijo, ponovi vaje, dokler se sposobnost prilagajanja ne vrne pod razdaljo 10 cm.

Vsakih 10 minut odmakni pogled od dela in se zazri v daljavo ali
v karkoli zelene barve.
Umij oči s hladno vodo.
Zmanjšaj svetlost računalnika, tablice ali telefona.
Za nekaj minut se uleži v temen prostor in zapri oči.
Pomiri oči z oblogami. Lahko uporabiš sveže kumarice ali hladne
čajne vrečke kamiličnega čaja.
Zapri oči in s krožnimi gibi zmasiraj čelo, zlasti senca.
Uporabi kapljice za oči, ki bodo tvoje oči navlažile in pomirile
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