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„Nulinė gravitacija“ – tai vienas iš Revi
tonica sistemos pratimų, kurio šaknys 
siekia kosmosą… Į žemę šis pratimas 
atkeliavo ne šiaip, o su didele užduo-
timi  – suteikti kiekvienam skaitytojui 
galimybę pasipriešinti gravitacijos jėgai. 

Praėjusiame straipsnyje rašėme 
apie miobiuso juostą ir kaip ji jun-
gia žmogų su kosmosu (ankstesnieji 
straipsniai www.revitonica.lt). 

Kūprinamės – trūksta 
vidinės energijos

Tiek motinos įsčiose esantis embri
onas, tiek senas žmogus turi beveik 
tiek pat vidinės energijos, kurios kiekis 
atsispindi juose Miobiuso juosta. Kai 
pradedame kūprintis – sulaukiame pir
mojo ženklo, jog mums jau trūksta vidi
nės energijos. 

Norėdami sau pagelbėti, privalome 
laikytis principų, kilusių iš gamtos. 
Būtent jais ir remiasi osteopatija. Jos 
principais paremti ir Revitonica metodo 
pratimai.

Pratimo „Nulinė gravitacija“ atlikimo 
metu pirmiausia labai svarbu „susi
sukti“ į žiedą, lyg ir grįžti į embriono 
pozą arba atkartoti senyvo žmogaus 
stuburo padėtį. Tokiu būdu mes susti
priname deformaciją, suteikiame savo 
organizmui vidinės energijos ir įgavę 
jos „išsiverčiame“ į priešingą pozą. 

Taip mes, nesipriešindami gam
tos sumanymui, koreguojame savo 
laikyseną.

Pratimas „Nulinė gravitacija“ yra 
sudarytas iš trijų fazių, lyg ir etapų, 
kuriuos atliekant galima koreguoti lai
kyseną, šalinti stuburo krūtininės dalies 
kifozę, juosmeninės dalies hiperlor
dozę, netgi subalansuoti arterinį kraujo 
spaudimą ir tokiu būdu pakeisti fi gūros 
formą. 

Smėlio laikrodžio principas
Nustebote, kaip? Įsivaizduokite, 

kad mūsų kūnas tai smėlio laikrodis. 
(1 pavyzdys) Esant žemam arteriniam 
kraujo spaudimui bei raumenų spaz
mui stuburo juosmeninėje dalyje, 
organizmo skysčiai  – kraujas ir limfa 
aktyviau cirkuliuoja apatinėje kūno 

dalyje. Pastaroji yra lyg ir didesnė, 
pilnesnė, stambesnė nei viršutinioji, 
kurioje, priešingai, yra skysčių trūku
mas. (2 pavyzdys)

Esant aukštam kraujo spaudimui 
didesnė skysčių cirkuliacija vyksta vir
šutinėje kūno dalyje. (3 pavyzdys) Vais
tai, reguliuojantys kraujo spaudimą, 
nėra problemos sprendimo būdas. 
Jie nekoreguoja žmogaus organizmo 
struktūros, o būtent tai ir reikia daryti.

„Nulinė gravitacija” – 
pirmoji pagalba vidinei energijai atstatyti
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Atsistokite taip, kad kojos būtų pečių 
pločiu, šiek tiek pritūpkite. Jauskite, 
kad viso kūno svoris yra tolygiai pasi
skirstęs, o abi pėdos yra vienoje linijoje.

 1 fazė
Giliai iškvėpkite. 
Suimkite rankas prieš save ir nuleis

kite pečius ir galvą žemyn. Prispauskite 
smakrą prie krūtinės, pečius priartin
kite link centro. 

Iškvėpkite. 
Surieskite stuburą, visą viršutinę 

kūno dalį leiskite žemyn, o dubenį kel
kite į viršų. Stenkitės išlaikyti vertikalią 
liniją tarp uodegikaulio ir kaktos. Krūti
nės ir pilvo raumenys turi būti įtempti. 
Įsivaizduokite, kad stengiatės priartinti 
uodegikaulį link kaktos, taip ištemp
dami stuburo juosmeninės dalies rau
menis. Tokia poza būkite trisdešimt 
sekundžių.

Po jų pereikite į antrą 
fazę – išsitieskite.

 2 fazė 
Giliai įkvėpkite. Pakelkite pečius į 

viršų, atsargiai atloškite galvą. Mentes 

krūtinės aukštyje stumkite atgal, 
stengdamiesi priartinti jas vieną prie 
kitos. Pirštus, delnais į viršų ištemp
kite. Išrieskite sėdmenis. Kojos išlieka 
pradinėje padėtyje (pritūpus). Dubenį 
ir pakaušį išlaikykite vienoje vertika
lioje linijoje. 

Tokioje padėtyje būkite trisdešimt 
sekundžių. Šioje padėtyje atlikite 
gilesnius įkvėpimus.

Paskui iš lėto pereikite į trečią fazę.
 3 fazė 
Grįžtame į 1 fazę ir iškvepiame. 
Tuomet giliai įkvėpkite ir ištemp

kite nugaroje esančius stuburo krūti
ninės ir juosmeninės dalies raumenis. 

Tokioje padėtyje būkite penkias–
dešimt sekundžių. Kontroliuokite, kad 
kakta ir uodegikaulis būtų vienoje 
vertikalioje linijoje, o pečiai – nuleisti. 
Grįžkite į pradinę padėtį. 

Atlikite galinės kaklo dalies rau
menų patempimą: rankas suner
kite po pakaušiu ir įtempkite 
raumenis. Tokioje padėtyje būkite 
penkias sekundes.
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