
Pratimai akims/akių raumenims/kaklo-sprando  
kraujotakai pagerinti

• A. Galvos pasukiojimai – žiūrim žemyn/tada aukštyn, į šonus lyg į kulnus norėtume 
pažiūrėti, pradžioje į kairę, tada į dešinę; toliau žiūrint aukštyn pasukioti galvą atsar-
giai aplink kaklo įsivaizduojamą ašį (darom po penkis kartus tris kart per dieną).

• B. Pratimai su smakru – ištempiam smakrą į priekį, tada atgal.

• C. Smakru kasam kaip ekskavatoriumi duobę, tada lyg užkasam. 

• D. Rašom/piešiam lankus su smakru lyg turėdami apatinėje smakro dalyje  pieštuką, 
po šešis ratukus pasukam.

• E. Rašom smakru savo vardą, arba piešiam smailius kampus.

• F. Kalanetikos pratimai kaklo raumenims stiprinti – spaudžiam vienos rankos delnu 
galvos šone ties smilkiniais  duobutę, lyg stumiam galvą į šoną, tuo metu visu kaklu 
priešinamės, tada kartojame pratimą  į kitą pusę, spausdami mitą smilkinį.

• G. Dedam abi rankas delnais ant kaktos – tuo metu galvą lyg stumiam pirmyn, o ran-
komis priešinamės; tada perkeliam rankas į nugarinę pusę, dedam jas ant pakaušio 
- stumiam galvą atgal, priešinamės rankomis lyg atrama.

• H. Pečius keliam kartu su mentėmis  aukštyn, įtempiam /tada stumtelime juos že-
myn, ir  atsipalaiduojam kelioms sekundėms ir vėl pakartojame , taip darome penkis 
kartus.

• I. Alkūnes abi sulenkiam,  į centrą stumiam ir suspaudžiam ties krūtine, atvedame 
atgal lyg norėtume mentėmis suspausti kamuoliuką ties stuburu.

• J. Sukabiname abi rankas pirštais į delnus prieš krūtinę, sukam tuo metu penkis kart 
pečius į priekį, tada sukame juos atgal, taip išjudinam ne tik pečių, bet ir galvos krau-
jotaką.

• K. Akimis pamirksim kelis kart, stipriai suspaudžiam vokus.

• L. Dedam pirštus virš antakių, spaudžiame švelniai, žiūrime tuo metu  į viršų, įkve-
piam, sulaikom trumpam kvėpavimą, tada  iškvepiant atpalaiduojam pirštus.

• M. Pirštai akių šonuose ties akių kampučiais – žiūrim į dešinę, įkvepiam, sukam akis  
į kairę - iškvepiam.

• N. Apatiniai lankai, spaudžiam pirštais ties duobute,  įkvepiam žiūrint žemyn , atpa-
laiduojam pirštus, iškvepiam.

• O. Žiūrim į ištiestos rankos nykštį, pritraukiam nykštį   artyn į save, tada įkvepiam, 
atitolinam nykštį, tebežiūrėdami į jį, iškvepiam.

• P. „Palmingas“ – delnus patrynę ir pašildę uždengiam abi akis, o jas tuo metu pasuki-
nėjam įsivaizduojamu ratuku, jos sušyla nuo mūsų delnų, todėl pagerėja kraujotaka.

• Q. Likę pratimai – akių obuolių judesiai – Z raide – į šoną, tada žemyn įstrižai, tada vėl 
į šoną, N raide – pirma aukštyn, tada įstrižai žemyn, tada judesys  į šoną, sukam akis 
didėjančiais ir mažėjančiais ratukais lyg norėtume susukti viską į ratą, stipriai įstrižai 
į lubų viršų, tada stipriai žemyn lyg į grindų kampą.


