
8= kasijumppa lymfakierrolle

Tätä reilun viiden minuutin jumppaa kannattaa tehdä useamman kerran päivässä (3–4), 
kun olo tuntuu turvonneelta. Tehokkainta jumppa on kompressiosukat jalassa tai 
kompressiohiha käsivarressa. 

Asetu jalat hartianlevyiseen haara-asentoon. Anna käsien  roikkua rentoina sivuilla. Tee 
jokainen liike ääriasentoon, kipurajalle mutta ei sen yli. Kohdista keskittynyt huomio 
kehosi niihin kohtiin, joihin tunnet lymfanesteen tukkeutuneen. Pyri saamaan aikaan 
pumppaava ja ikäänkuin imevä liike. Havaintoherkkyys lisääntyy kokemuksen myötä. 
Hengitä syvään sisään (niin että tunnet liikkeen palleassa) ja pitkään ja rauhallisesti ulos.

________________________________________________________________________________

1. Käännä päätä kaulaa kiertäen vuoroin vasemmalle ja vuoroin oikealle 8 kertaa.

2. Anna käsivarsien roikkua sivuilla rentoina, ja nosta hartioita ylös korviin ja laske alas.

3. Nosta molemmat kädet ylös ja pyöritä suurin, venyvin liikkein ympyröitä taaksepäin 8 kertaa.

4. Aseta kädet kevyesti  olkapäille ja vedä kyynärpäitä eteen ja ylöspäin yhteen ja sitten taakse ja 
alaspäin niin, että lapaluut koskettavat toisiaan, toista 8 kertaa.

5. Pidä kädet edelleen olkapäillä ja pyöritä olkapäitä kyynärpäät edellä taaksepäin 8 kertaa. 
Tunne liike kainaloissa, jossa on imusolmukkeiden yksi keskus.

6. Aseta käsivarret eteen päällekkäin siten, että niiden välissä on noin 5 cm. Vasen käsi ulottuu 
oikean käden kyynärtaipeen kohdalle, ja oikea vasemman kyynärtaipeen. Tee käsillä keinuvia 
heilahduksia oikealta vasemmalle ja vasemmalta oikealle. Ensin 8 kertaa niin, että vasen käsi on 
oikean yläpuolella ja sitten 8 kertaa niin, että oikea on ylempänä.

7. Nosta vasen käsi ilmaan ja venytä vasenta kylkeä 8:aan laskien. Tunne venytys lonkassa ja 
reiden sivuissa asti. Venytä sitten oikea puoli samalla tavoin 8:aan laskien.

8. Tee itämaisen vatsatanssin liikettä pyörittämällä lantiolla kahdeksikkoa ensin 8 kertaa oikealle 
aloittaen ja sitten 8 kertaa vasemmalle aloittaen.

9. Nosta oikea jalan polvi eteen 90 asteen kulmaan. Tee jalalla kahdeksikkoja lonkasta pyörittäen 
8 kertaa ensin oikealle aloittaen sitten 8 kertaa vasemmalle aloittaen. Toista sama vasemmalla 
jalalla.

10. Nosta polvi samalla tavoin, mutta tee kahdeksikkoja nilkalla 8 kertaa. Toista sama toisella 
jalalla.

11. Ravistele kehoasi tehokkaasti niin, että jalat ja kädet tutisevat täysin rentoina.

________________________________________________________________________________

Ohje: Varpu Tavi (varputavi.wordpress.com)

Vapaasti jaettavissa muuttamattomana ja lähteen mainiten. Uudelleenjulkaisu ilman lupaa 
kielletty.

Lisää lymfaturvotuksen hoidoista kirjassa Koko naisen terveys (Gummerus 2015)


