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Šiandien pašnekėkime apie laikyseną.  

Pasikoreguokime 
„kostiumėlius“

     ir pažvelkime į pasaulį kitaip
Daugelis moterų nustebs sužinojusios, kad beveik visos veido problemos kyla  

ne dėl veido odos ir ne visada dėl veido raumenų, o dėl netaisyklingos laikysenos. 

Savo straipsnyje naudosiu žodį „kos-
tiumėlis“, taip osteopatai juokaudami 
vadina minkštuosius kūno audinius, 
apgaubiančius žmogaus skeletą. Kai 
mes dėvime „kostiumėlį“ tvarkingai  – 
džiaugiamės tiesia ir grakščia laikysena. 

Fascijos – savitas apvalkalas
Vien tik dirbdamos su savo veidu 

moterys problemų neišsprendžia ir 
nusivilia. Visos žmogaus kūno fascijos 
yra susijungusios į bendrą visumą. Kai 
tik pradedate kūprintis, tai nereiškia, kad 
tai darote savo valia – specialiai nunari-
nate galvą ar atkišate į priekį pečius, tai 
lemia skeleto raumenų ir fascijų poky-
čiai. Beje, kas gi yra fascijos? 

Kas jos, puikiai žino kiekviena šeimi-
ninkė, „kovojanti“ su baltomis, storomis 
plėvėmis pjaustydama mėsą. Šios bal-
tos plėvės apgaubia mūsų raumenis, 
vidinius organus ir netgi kaulus. Fascijų 
audiniai organizme yra vientisi (vie-
ningi)  – atsargiai patempus už vienos 
fascijos, kartu su ja pasitempia ir antra, ir 
trečia, ir ketvirta… t. y. timptelėk už gal-
vos – pasijus pėdose.

Platysma (poodinis kaklo raumuo) 
savo fascijomis įsiskverbia iki pusės apa-
tinės dalies veido raumenų. Jei dėl pilvo 
raumenų spazmo platysma yra tem-
piama žemyn, ji kartu su savimi tempia 
kaklą ir visą apatinę veido dalį.

Į tokius pasikeitimus įprasta reaguoti 
koreguojant veido ovalą, pasitelkiant 
medicinos naujoves. Deja, šis būdas 
suteikia tik laikinus rezultatus. Gal geriau 
ir paprasčiau būtų ištaisyti „kostiumė-
lio“ padėtį: atlikti pratimus stuburui, 
kaklui ir džiaugtis pasiektais ilgalaikiais 
rezultatais? 

Tiltas tarp kūno ir galvos
Todėl savęs jauninimo darbą reikia 

pradėti nuo stuburo ir kaklo. Ir jei veido 
kurį laiką neliesime, o dirbsime su stu-
buru ir kaklu, veidas vis tiek jaunės, 
nes kaklas tai tiltas tarp kūno ir galvos. 
Amžiaus nulemtas kraujotakos pablo-
gėjimas sumažina vitaminų ir mikroe-
lementų patekimą į veidą iš apačios – iš 
kūno. Veidas maitinasi ne tuo, ką mes 
ant jo užtepame, o tuo, ką suvalgome ir 
ką mūsų skrandis apdoroja, ir kas krau-
jagyslėmis iki jo atkeliauja. Taigi, veido 
oda prisisotins to, ką kapiliarai jai atneš. 
Kaklo pratimai neatsiejami nuo pratimų 
laikysenai koreguoti. Skulptorius turi 
galimybę lipdyti, skaptuoti įvairias figū-
ras, jis gali sukurti šedevrą! Žmogus turi 
tokią pat galimybę  – savo rankomis jis 
gali koreguoti kaklą, stuburą, veidą. 

Laikysena ir regėjimas
Ar kada susimąstėte, kokios sąsa-

jos yra tarp žmogaus laikysenos ir jo 
regėjimo? 

Aviacinėje medicinoje tyrimų metu 
buvo pastebėta ir atrasta, kad regėji-
mas priklauso nuo laikysenos. Kodėl 
būtent aviacinėje medicinoje? Paaiški-
nimas paprastas – įprastame gyvenime 
amžiaus patologiniai pasikeitimai vyksta 
lėtai, pamažu, neskatindami gilintis į ryšį 
tarp priežasties ir pasekmės. Veikiant 
didesnei gravitacijos jėgai, visi procesai 
pasireiškia daug greičiau. 

Greitaeigių skrydžių metu, atsižvel-
giant į skrydžio greitį, kinta piloto regė-
jimas: blogėja matomumas, tamsėja 
akyse, galimas regėjimo ar net sąmo-
nės praradimas. Visus šiuos neigiamus 

pokyčius paaštrina netaisyklinga piloto 
laikysena per skrydį. 

Kaip jau buvo minėta anksčiau, įpras-
tame gyvenime – tik kur kas lėčiau, nei 
veikiant padidintoms gravitacinėms 
jėgoms – keičiantis laikysenai, blogėja ir 
regėjimas.

Atkreipkite dėmesį į apačioje esan-
čius akių zonų pavyzdžius  – pirmasis 
būdingas netaisyklingai laikysenai, 
antrasis – priešingai.

Todėl labai svarbu kontroliuoti savo 
laikyseną, kad antrasis kaklo slankstelis 
būtų vienoje linijoje su uodegikauliu, 
nes klinikiniais tyrimais įrodyta, kad ver-
tikalė, einanti per stuburą į galvą, sutei-
kia mažiausią krūvį stuburui.

Greičiausiai paklausite  – o tai ką gi 
reikia daryti? Senėjimo procesas, nors ir 
ne taip greit kaip kosmose, bet vyksta. 
Džiaugtis grožiu iki gilios senatvės nori 
visi, ką jau kalbėti apie sveikatą.

Kitame straipsnyje paaiškinsime, 
kodėl labai svarbu yra atlikti pratimus 
stuburui, ir ne bet kokius, o paremtus 
gravitacijos dėsniu. 
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