
priekinės kaklo dalies daili-
nimui, horizontaliųjų kaklo 
raukšlių šalinimui. Antroji 
šio kurso dalis  – tai papil-
domi pratimai veidui, jo for-
mos korekcijai bei darbas 
su veido raumenimis giles-
niame lygmenyje.

Pagrindinis Revitonica 
„Pažengusiųjų“ kurso pra-
timas, koreguojantis kaklo 
linkį, įgavo pavadinimą 
„Kompiuterinis kaklas“. Išsi-
aiškinkime kodėl.

Nuolatinė, kasdieninė gal-
vos padėtis, kai smakras yra 
ištemptas į priekį ir žemyn, 
o kaklo viršutinė dalis „tįsta“ 
pirmyn, galinė kyla į viršų, 
sukelia stuburo kaklinės 
dalies deformaciją, to pase-
kmė  – netaisyklinga galvos 
padėtis. Dėl deformacijos 
kilmės – nuolatinės stuburo 
kaklinės dalies įtampos žiū-
rint į kompiuterio ekraną, 
pratimas buvo pavadintas 

„Kompiuteriniu kaklu“ 
(1 pavyzdys).

Greičiausiai nekils klau-
simų, kodėl šis pratimas 
pavadintas būtent kompiu-
terio, o ne knygos garbei… 

Esant tokiai stuburo kakli-
nės dalies deformacijai, vien 
tik kaklo raumenų atpalai-
davimo nepakanka, būtina 
dirbti rimčiau, pagal tuos 
pačius Revitonica principus – 
sustiprinti deformaciją, 
organizmui suteikiant vidi-
nės energijos 30 sekundžių, 
tuomet fi ksuoti visą stuburo 
kaklinę dalį reikiamoje padė-
tyje 2–5 sekundes. 
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Keptų burokų 
salotos su 
avinžirniais

Reikės:
•   2 vidutinio dydžio 

burokėlių
•  150 g špinatų
•  stiklinės virtų avinžirnių
•  šaukšto aliejaus
•  šaukšto balzaminio acto
•  druskos
užpilui:  
•  2–3 šaukštų alyvuogių 

aliejaus, 1 šaukšto citrinos 
sulčių ir nedidelio šaukš-
telio medaus

Plonai supjaustykite buro-
kėlius. Pašlakstę juos alie-
jumi ir balzaminiu actu bei 
pabarstę žiupsneliu druskos, 
pašaukite į iki 200 laipsnių 
įkaitintą orkaitę. Maždaug 
po pusvalandžio burokėliai 
bus iškepę. Padažui sumaišy-
kite citrinos sultis su medumi 
ir žiupsneliu druskos, tada 
supilkite aliejų. Špinatus 
nuplaukite ir nusausinkite. 
Išvirtus avinžirnius sumai-
šykite su špinatais, keptais 
burokėliais ir apliekite viską 
jau pagamintu padažu. 
Salotas galite papuošti 
žalumynais.

Mūsų užduotis  – padėti 
Jums pasiekti puikių rezul-
tatų sveikatos ir grožio sri-
tyje, treniruotis išmokus 
naujų, papildomų pratimų, 
tobulėti ir atrasti, o gal 
atkurti savo kūno harmoniją. 
Pasistengsime Jums padėti, 
pamiršti klausimus: „Kodėl 
skauda galvą?“, „Kodėl ji 
svaigsta?“, „Kada nebejausiu 
įtampos kakle?“ 

Jūsų tikslas – išmokti kursą 
„Pažengusiesiems“. Visi, kurie 
nori šią metodiką pažinti 
nuo pat pirmųjų žingsnių, 
ankstesniuosius pratimus 
gali rasti www.revitonica.lt

Pagrindiniame bazi-
niame kurse pirmiausia 
subalansavome kaklo rau-
menis, tik vėliau mokėmės 
pratimų veido raumenims 
atpalaiduoti. 

„Pažengusiųjų“ kurse 
didelis dėmesys yra skiria-
mas kaklo linkio korekcijai, 

„Kompiuterinis kaklas“

Nauji metai – nauji tikslai ir naujos užduotys. Revitonica komanda 
džiaugiasi galėdama paskelbti, jog šiame numeryje startuoja 
pratimų „Pažengusiesiems“ kursas. Viso šio ciklo metu mes 
išmoksime aukštesniosios Revitonica pakopos technikas – 
pratimus, paaiškinsime kiekvieno pratimo esmę, atlikimą. 

Išmokime 
šį pratimą

 Įremkite rankų pirštus 
į priekinę trapecinių rau-
menų dalį, kiek aukščiau 
raktikaulių.

 Išlaikydami tokią rankų 
padėtį, ištempkite kaklą į 
priekį, taip sustiprindami 
deformaciją. Pirštais stum-
kite priekinę trapecinių 
raumenų dalį priešinga 
kryptimi, nei tempiate 
kaklą. Jūs turite jausti, jog 
kaklo raumenys yra įtempti. 
Taip pabūkite 30 sekundžių 
(2 pavyzdys).

 Pakeiskite rankų pa-
dėtį: suimkite už išori-
nės trapecinių raumenų 
dalies (nugaroje). Atloškite 
galvą ir taip likite 5 sekun-
des (3 pavyzdys). Pratimo 
metu smakras negali būti 
nei pakeltas aukštyn, nei 
nuleistas žemyn. Jis turi 

būti horizontalus. Šiame 
etape trapeciniai raume-
nys yra tempiami priešinga 
kryptimi, nei atliekamas 
stūmimas galva. 

paradoksalu, bet šį pra-
timą galite atlikti dirbdami 
kompiuteriu ar greta jo...
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