
„Nulinė gravitacija 3“ 
Atsistokite taip, kad kojos 

būtų pečių pločiu, šiek tiek 
pritūpkite. Jauskite, jog viso 
kūno svoris yra tolygiai pasi-
skirstęs, o abi pėdos yra vie-
noje linijoje. 

 1 fazė 
Suimkite rankas prieš save, 

galvą nuleiskite žemyn. Pri-
spauskite smakrą prie krūti-
nės, pečius priartinkite link 
centro. Iškvėpkite. Surieskite 
stuburą, visą viršutinę kūno 
dalį leiskite žemyn, o dubenį 
kelkite į viršų. Stenkitės 
išlaikyti vertikalią liniją tarp 
uodegikaulio ir kaktos. Krū-
tinės ir pilvo raumenys turi 
būti suspausti. Įsivaizduo-
kite, kad stengiatės priartinti 

uodegikaulį link kaktos, taip 
ištempdami stuburo juos-
meninės dalies raumenis. 
Tokia poza būkite trisdešimt 
sekundžių.

  Perėjimas į 2 fazę 
Dabar pereikite į antrą 

fazę  – ištieskite kojas, ran-
kas laikykite krūtinės lygyje, 
delnais į apačią. Iškvėpdami 
leiskite delnus žemyn, kol 
visiškai ištiesite. 

 2 fazė 
Giliai įkvėpkite. Kiek galite, 

pakelkite pečius į viršų. 
Atsargiai atloškite galvą. 
Mentes stumkite atgal, 
stengdamiesi priartinti jas 
vieną prie kitos. Pirštus, del-
nais į viršų, ištempkite. Išries-
kite sėdmenis. Kojos išlieka 

pradinėje padėtyje (pritū-
pus). Dubenį ir pakaušį išlai-
kykite vienoje vertikalioje 
linijoje. Tokia poza būkite 
trisdešimt sekundžių. Šioje 
padėtyje atlikite gilesnius 
įkvėpimus. Paskui iš lėto per-
eikite į trečią fazę.

Rankas laikykite krūti-
nės lygyje, delnais į apačią. 
Iškvėpdami leiskite delnus 
žemyn, kol visiškai ištiesite. 

 3 fazė 
Grįžtame į 1 fazę ir 

iškvepiame. 
Giliai įkvėpkite ir ištemp-

kite nugaroje esančius 
stuburo krūtininės ir juosme-
ninės dalies raumenis. Tokia 
poza būkite penkias–dešimt 
sekundžių. Kontroliuokite, 
kad kakta ir uodegikaulis 
būtų vienoje vertikalioje lini-
joje. Grįžkite į pradinę padėtį, 
iškvėpkite. Patempkite gali-
nės kaklo dalies raumenis: 
rankas sunerkite po pakau-
šiu ir įtempkite raumenis. 
Tokia poza būkite penkias 
sekundes.

Sutelkite dėmesį į trečią 
fazę, kuomet turite sutelkti 
kvėpavimą į juosmeninę 
stuburo dalį, išplėsdami 
dubenį ir šonkaulius. Šioje 
fazėje yra labai svarbu giliai 
įkvėpti (po prieš tai buvusio 
ilgo iškvėpimo). Tai būtina 
ne tik dėl to, kad išmoktu-
mėte giliai kvėpuoti (mote-
rys dažniausiai kvėpuoja tik 
viršutine plaučių dalimi), bet 
ir tam, kad galėtumėte giliau 
įtempti kūną.
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IS„Nulinė gravitacija 3”– 
esant aukštam kraujo spaudimui

TEsTas
Kaip žinoti, kad „Nulinės gra-

vitacijos“ pratimus atliekame 
teisingai ir jų atlikimas duoda 
rezultatų?

Atliksime testą su kamuo-
liais. Mums reikės vieno didelio 
futbolo ar krepšinio kamuolio 
ir mažo teniso kamuoliuko. 
Priglauskite prie pilvo didįjį 
kamuolį. Jis turi lengvai įsi-
taisyti ant Jūsų suspausto 
pilvo tarp dubens kaulų. Bet 
kokiu atveju Jūs to lengvumo 
turite siekti ir pajusti, kad 
teisingai įsitempia reikalingi 
raumenys. Norėdami išlaikyti 
taisyklingą kaklo statiką, turite 
teniso kamuoliuką priglausti 
prie priekinės kaklo dalies 
ir prispausti jį po pagurkliu 
(1 pavyzdys).

Bet kuris „Nulinės gravita-
cijos“ pratimas (standartinė 
versija, „Nulinė gravitacija 2“, 
„Nulinė gravitacija 3“) yra 
atliekamas teisingai, jei didy-
sis kamuolys laisvai priglunda 
tarp dubens kaulų ir tarsi 
prisitaiko prie įtemptų pilvo 
raumenų, taip padidindamas 
stuburo juosmeninės dalies 
išlinkimą.

Mažasis kamuoliukas taip 
pat turi patogiai, be sunkumų 
„įsitaisyti“ priekinėje kaklo 
dalyje po pagurkliu.

Atlikdami bet kurį „Nulinės 
gravitacijos“ pratimą, prisi-
minkite šiuos du pavyzdžius ir 
mintyse juos siekite su pratimo 
atlikimu, t. y. įsivaizduokite, 
kad pratimas yra atliekamas 
naudojant kamuolius. 

1 fazė

2 fazė 3 fazė

perėjimas į 2 fazę

Šiandieną išmoksime naują pratimą, skirtą aukštą kraujospūdį turintiems žmonėms, 
ir testą, parodantį, kaip mes progresuojame. „Nulinės gravitacijos“ 3 tikslas – gydyti 
hipertenziją, koreguoti arterinį kraujo spaudimą, atverti kelią tolygiai energijos tėkmei 
bei suaktyvinti organizmo skysčių cirkuliaciją apatinėje kūno dalyje. (Kaip koreguoti žemą 
arterinį kraujo spaudimą bei kitus straipsnius galite rasti www.revitonica.lt)

kite sėdmenis. Kojos išlieka 
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Visi žinome, kad, siekiant bet kokio rezultato, yra svarbu atlikti tam 
tikrus veiksmus, ir ne bet kaip, o teisingai. Dar svarbiau yra jausti ir 
žinoti, kad esame teisingame kelyje,  t. y. matome rezultatus.
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