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60 DESIBITIN IASOLLA.

telmzi kohdistuu rakenteys kurkunpeizin, purennan, leukojen ja kielen toi-

mintoihin unohtamatta
muutakaan kroppaa. Hoitomenetelminzi kaytetaan
hierontaa ja muita erityistekniikoita. Hoito sopii erityisesti pu hetyo lziisi le,
I

'Kuua elokuuasta

ressa tyoskenteleville.
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VOICI l\4ASSAGI
Voice massage -terapia on

laulaja Beyonc6.

hengitykseen ja aanentuot-

toon osallistuvien lihasryhmien kasittelyzi hieronnan

Asiantuntijan

ottein. Lisana kaytetaan

I

IUUMA

hengitysharjoituksia ja venytysl
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kkeitzi. Tavo itteena

on poistaa kiputiloja ja eh-

Miksi tavallisen ihmisen
kannattaa huoltaa iidn-
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kaista aanihairiOita.

ttiin, Voicewell-hoidon

www,uoicemassage.com
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Toimittaja, juristi, nayttelija, konsultti tai puhelinmyyja? Kaikissa narssa ja
lukemattomissa muissa ammateissa azini on olennainen tyovarine. Jopa nerj;isosa
ammattitau-

rOrrrrsrotviir,ArNnN, pAppr, opETTa.re, laulaja, lddkiiritai

poliitikko?

Laulala Hanna Marshin

deistz

Suomeen tuomassa Iajissa

Lapset kayttavat aantaan luonnostaan oikein, mutta iin karttuessa
kroppaan saattaa
syntya jannityksia, jotka muuttavat ziinentuottotapaamme. yleisimpia
aanenkayton ongelmia ovat aanen kaheytyminen, vasyminen, savyn rnuuttuminen
tummemmaksi ja palan tunne kurkussa. Joskus taas puhe vain tuntuu tyolaalta.

yhdistyvat rentoutuminen,
ryhmassa tekeminen ja aanenkaytto. Tekniikka perustuu vokaalien ja aanterden
silta. Lajia voi hyodyntaa

taan ja aanenhuolto otetaan osaksi arkea. Vaikeaa se ei ole, mutta useimmat
tarvitsevat
siita muistutuksen sopivin vailiajoin. Jos aaniongelmat ovat vakavia, kannattaa
turvautua
kurkkulzidkzirin, puheterapeutin tai vaikkapa ammattilaulajan apuun ja
tziydentaa hoitoa
esimerkiksi Voice massage- tai Vo jcewell-menetelm illei,

rentoutumisessa tai aanenkayt0n kehittamisessa.
wuw.laulujooga.fi
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aanenkayttoon.

Aanihairioiden taustalta loytyy harvoin fysiologinen syy astmaa, allergioita ja
ref luksitautia lukuunottamatta. Yleensa hairiot saadaan korjattua, kun aanenkayttoa paranne-

laulamiseen eri korkeuk-
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kouluttaja ja osteopaatti
Kirsi Vaalio?
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koska titinihuutiin tulee lisriri kaareuuutta. Jos et usko, uertaile uaikka
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ennen kuin alat puhua'
TARKTSTA RYHTrsr la anna hartiolden rentoutua
korkeammalta
puHU srLLA AANor,lA' joka sinulla on Luonnollista aanenkorkeuttasi
luonnottomalta
Ja kuulostaa
tai matalammalta puhuminen rasittaa

'iiinta
PUHUSoPIVALLAVoIMAKKUUDELLAtiIaanjakuuIijakuntaannahden'Huutaminen
ei kannata.

PUHUMALTILLISELLANoPEUDELLAjapidahengityStaukoja'Jostunnettarvetta

hymzihtele. Rykiminen tirsyttzlzi kurkkua
servittiiil kurkkua, nieraise, h6rppaa vettir tai
vain lisiiii.
jossa ei ole taustamelua
PYRr PUHUMAAN PAIKASSA,

-

tai alii ainakaan puhu me-

lussapttkaan.N,4yOskaikuvahuone'isotilajahuoneilmankuivuusovatraskaitaaanelle'

rAytAAANpNvarrvrsTUSLAITTEIt,q'aina,kunpuhutSUUressatilaSsataisuurelle
kuulijakunnalle.
JOS AANEST

vAsl'r., hidasta puhumista'

Azinihuulia voi myos rentouttaa ja vahvistaa

niiden variaatioita
erilaisilla a;iinteilla: kokeile sanoa hmmm' haaa'herrr ia

SAASTAAANtAsr,kunoletsairastaiVasynyt.Kurskaamineneiauta,sillijsekuormittaa iianta p.lnumlstaKin eneTrman'

r,ppAA.Kutenmuukinkeho,iiZiniparaneelevolla'VietZihyvaaelamaa'stressi,tupakanpoltto, runsas alkoholinkziytto ja unen puute altistavat iidniongelmille
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