
Antras pratimas
Šis pratimas paremtas 

postizometrine relaksa-
cija. Kas tai? Izometrinis 
raumens įtempimas 5–10 
sekundžių ir po jo sekantis 
pasyvus raumens ištempi-
mas 5–10 sekundžių. 
 Atsistokite taip, kad 

kojos būtų pečių pločiu 
(arba tiesiog patogiai atsi-
sėskite). Suimkite abi ran-
kas ir priglauskite jas po 
pakaušiu. Pasilenkite per 
juosmenį į priekį ir likite 
tokioje padėtyje. Ranko-
mis spausdami pakaušį, iš 

lėto pradėkite kelti galvą 
į viršų. Rankomis priešin-
kitės galvos kilimui 5–10 
sekundžių. 
 Paskui iš lėto pra-

dėkite tiesti nugarą, kelti 
galvą ir ištempkite galinės 
kaklo dalies raumenis 5 – 
10 sekundžių. 

Pratimo metu stenkitės 
pajusti tempimą per visą 
stuburą. Įsivaizduokite, 
kad į viršų kylate nekeis-
dami galvos padėties, lyg 
jaustumėte tempimą už 
kaklo į viršų. Jokiu būdu jo 
nelenkite. Pratimą karto-
kite 3 kartus. 

Pirmas pratimas
  Nuleiskite galvą 

žemyn, visiškai ją atpalai-
duokite. Išlaikydami tokią 
galvos padėtį, pakelkite 
pečius į viršų. Įsivaizduo-
kite, kad Jūsų pečiai yra 
pakilę lyg „pakabintas 
kostiumas“. Šioje padėtyje 
būkite 30 sekundžių (2 
pavyzdys).
  Grįžkite į pradinę 

padėtį iš lėto ištempdami 
galinės kaklo dalies raume-
nis (3 pavyzdys).

Pratimo metu galvos 
nespauskite prie krūtinės, ji 
turi būti atpalaiduota. 

Revitonica 
metodikos abėcėlės 
pradžia – pratimai 
kaklo raumenims 
atpalaiduoti 
(ankstesnieji pratimai 
www.revitonica.lt). 

Ilgą laiką jūs darėte 
šiuos pratimus ir 
atėjo laikas, kai dalį 
ankstesniųjų pra-
timų galime pakeisti 
naujais, greičiau 
atliekamais. 

Jau rašėme, jog 
didžiausias hiperto-
nusas yra būdingas 
trapeciniams kaklo 
raumenims (1 pavyz-
dys). Jie yra galinėje ir 
pusiau galinėse kaklo 
dalyse. 

Šiandien išmoksime 
pratimus, skirtus 
trapecinių raumenų 
spazmams šalinti. 
Juos atliekant, ryš-
kiausi rezultatai 
matomi tuomet, kai 
ilgesnį laiką buvo 
daryti Revitonica 
pagrindinio – bazi-
nio – kurso pratimai.

Pratimai „Pažengusiesiems“ 3 – 

postizometrinis atpalaidavimas
Tikimės, kad visi mūsų skaitytojai jau įsileido Revitonica 
į savo gyvenimą, skyrė kantrybės ir pastangų pratimams 
įsisavinti, pajuto šio metodo išorinius bei vidinius 
rezultatus ir dabar gali teigti, kad sugeba naudotis 
metodika – pratimais, kurie yra ne darbas, o mylima veikla.

 Monika DIBURIENĖ
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Laba diena, miela Monika,
nuo pat žurnalo „Raktas“ atsiradimo 

pradžios su nekantrumu laukiu vis 
naujų Revitonica pratimų ir bandau 
juos atlikti. Manau sekasi neblogai, nes 
jaučiu lengvumą kakle (ko anksčiau 
jokiais pratimais nepavykdavo pasiekti), 
veido oda tapo skaistesnė, net nežinau, 
bendra savijauta pagerėjo. Pratimų 
labai daug ir kyla klausimas, kaip juos 
daryti? Kuriuos iš jų atlikti ryte, o kuriuos 
vakare? Ar yra kažkokia speciali pro-
grama? Iš anksto ačiū už atsakymą.

Kristina, 29 m. 

Laba diena,
džiaugiuosi sulaukusi tokio klau-

simo, manau, jis aktualus daugeliui 
skaitytojų. Pratimų daug, visi jie rei-
kalingi, bet norint pasiekti geriausių 
rezultatų, reikia dirbti tokiu principu – 
pratimai kaklui, stuburui bei proble-
minei veido daliai. Rekomenduoju 
ryte atlikti stuburo pratimus („Nulinė 
gravitacija“) bei pratimą ar pratimus 
Jūsų probleminei veido daliai. 

Vakare skirkite dėmesio kaklui, atli-
kite visų jo dalių atpalaidavimo prati-
mus, tuomet vėlgi – probleminė veido 
dalis. Svarbu kuo dažniau prisiminti 
Jus neraminančią veido zoną ir daryti 
pratimus jai, tačiau, siekiant rezultatų 
veidui, reikia dirbti su kaklu ir stuburu. 
Daugelį iš Revitonica pratimų galima 
atlikti greitai  – tai pratimai lūpoms 
(žiedinis burnos raumuo), pratimai 
smakro ir kaktos raumenims. Visus 
juos galite atlikti gulėdama lovoje, 
darbo pertraukėlių metu  – taip tau-
pysite savo laiką. Stenkitės profi laktiš-
kai balansuoti visus veido raumenis ir 
nebijokite, esant laisvai minutei, atlikti 
stuburo pratimo „Nulinė gravitacija“ 
(užtruksite 1 minutę), praėjusiame 
numeryje išmoktą pratimą „Kompiu-
terinis kaklas“, pratimą galinei kaklo 
daliai atpalaiduoti  – ji stipriausiai 
spazmuojasi dirbant sėdimą darbą, 
ar būnant nuolatinėje į priekį palin-
kusioje padėtyje. Ši padėtis būdinga 
masažistams, kosmetologams, visažis-
tams, manikiūrininkams ir kt.

Skaitytojo klausimas

1 pav.

2 pav.

3 pav.

4 pav. 5 pav.

Klausimus galite užduoti adresu: 
info@revitonica.lt
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