
Pratimas horizontaliosioms
kaklo raukšlėms šalinti
Delnais apimkite priekinės kaklo 

dalies viršų ir apačią. Priartinkite jas 
vieną prie kitos, lyg spaustumėte pavir-
šinį raumenų sluoksnį. Tokioje padė-
tyje būkite 30 sekundžių (4 pavyzdys).

 Grįžkite į pradinę padėtį ir atli-
kite priekinės kaklo dalies raumenų 
patempimą. Fiksuokite 2–5 sekundes 
(5 pavyzdys).
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Šaliname „kritimą“
ir „dribimą“

 Delnais apimkite viršutinę ir apa-
tinę kaklo dalis. Didieji pirštai turi būti 
ties kaklo šoninėmis dalimis, alkūnės 
nukreiptos į priekį ir laikomos horizon-
taliai. Likite tokioje padėtyje. Švelniai 
kaklu stumkitės atgal, lyg bandydami 
atitolti nuo rankų, o rankas švelniai 
atitolinkite priešinga kryptimi. Tokioje 
padėtyje būkite trisdešimt sekundžių. 
Sutelkite dėmesį į pasipriešinimą. Šio 
pratimo metu kaklo ir rankų kryptys 
priešingos. Stenkitės, kad kaklas išliktų 
vertikaliai, nekryptų nė į vieną pusę (1 
pavyzdys).

  Tuomet pakeiskite pasiprieši-
nimo kryptį. Dabar turite stengtis 
galvą stumti į priekį  – tiesti smakrą 

pirmyn, o delnais visus minkštuosius 
audinius lyg ir pastumti atgal. Tokioje 
padėtyje būkite 2–5 sekundes. Jaus-
kite pasipriešinimą tarp rankų ir kaklo 
raumenų. Įsivaizduokite, jog del-
nais fi ksuojate kaklo raumenis, visus 
minkštuosius audinius (2 pavyzdys).

 Atlikite priekinės kaklo dalies 
raumenų tempimą (3 pavyzdys).

Pasižiūrėkite, kaip, vykstant biomechaniniams 
senėjimo procesams, keičiasi kaklo ilgis ir jo 

fi ziologinis linkis. 

„Kompiuterinis kaklas“ 2 –
naikiname 

horizontalias 
kaklo raukšles

Kaklas – jaunystės, sveikatos ir grožio atspindys. Apie jį buvo daug rašyta, 
paaiškinome, kaip kaklas nulemia veido būklę, išmokome pratimus kaklo 

raumenims atpalaiduoti, o praėjusiame straipsnyje supažindinome jus su sąvoka 
„kompiuterinis kaklas“ (ankstesnieji straipsniai www.revitonica.lt). 

Kai visų kaklo dalių (galinės, pusiau galinių, šoninių, pusiau priekinių, 
priekinės) raumenys yra atpalaiduoti – spazmai pašalinti. Norint koreguoti 
netaisyklingą kaklo fi ziologinį linkį reikia dirbti su visa stuburo kakline dalimi – 
tai mes išmokome praėjusiame straipsnyje. Taip pat svarbu pagal tą patį principą 
dirbti su kaklo priekinės dalies minkštaisiais audiniais. 

Jei dirbdami su visa stuburo kakline dalimi mes koregavome fi ziologinį kaklo 
linkį, tai dirbdami su priekinės kaklo dalies minkštaisiais audiniais mes šaliname 
jų „kritimą“ bei „dribimą“ žemyn ir pirmyn. 

Išmokime pratimą, kuris yra paskutiniojo pratimo (aprašyto Nr. 2) tęsinys – 
geriausi rezultatai yra pasiekiami juos darant kartu.
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