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11Kam reikalinga ši knyga?

Knygų apie sveiką gyvenimo būdą parašyta daugiau, nei yra sveikai gyvenan-
čiųjų. Kam reikalinga dar viena?

Mano knyga skirta protingiems žmonėms. Kritiškai mąstantiems, skep-
tiškiems, besivadovaujantiems savo galva ir nepuolantiems tikėti kiekvieną 
savaitę skelbiamais „naujausiais tyrimais“ apie to ar ano maisto produkto 
naudą arba žalą. Ši knyga parašyta racionaliems žmonėms, kurie linkę rinkti 
informaciją iš skirtingų, nepriklausomų šaltinių, patys susidaryti savo nuo-
monę remiantis sukaupta patirtimi, sveiku protu ir mokslo žiniomis.

Aš pats norėčiau save laikyti tokiu žmogumi. Nuo mažens skaitau moksli-
nę literatūrą, gilinuosi į kūno sandarą ir funkcionavimą, astrofiziką, kvantinę 
mechaniką, biochemiją, evoliucinę biologiją, matematiką, kompiuterių moks-
lus ir daugelį kitų nuostabių dalykų. Mane žavi ir vilioja vykstanti mokslo pa-
žanga, beribis žmonijos smalsumas, naujausi tyrimų metodai ir atradimai.

Čia nerasite skambių pažadų apie tai, kad perskaitę knygą be jokių pa-
stangų sulieknėsite ar užsiauginsite didelius raumenis. Stebuklų nebūna, 
mėginimai „nukirsti“ kampą, apgauti savo kūną gali baigtis labai skaudžiai. 
Kita vertus, sveikas ir aktyvus gyvenimas nėra joks „raketų mokslas“, ir aš 
savo pavyzdžiu noriu jus įtikinti, kad absoliučiai kiekvienas žmogus gali susi-
kurti sau tokį gyvenimą.

Nesu gydytojas, sportininkas ar treneris. Auginu keturis vaikus, turiu nedi-
delį verslą. Vaikystėje nelankiau nė vieno sporto būrelio – dainavau „Ąžuoliu-
ke“, grojau fleita. Kaip ir kiekvienas vaikas, mėgdavau žaisti lauke su drau-
gais, karstytis medžiais, mėtyti krepšinio kamuolį, bet nuolat jokia sportine 
veikla neužsiiminėjau.

?
Kam reikalinga 
ši knyga

Pavyzdys      
 Pavyzdys      

 Pavyzdys



12 13Marius Jovaiša. Aistra gyventi sveikai Kam reikalinga ši knyga?

sukaupta informacija, matyti pavyzdžiai, įkvepiančios situacijos, įvykiai, kny-
gos, filmai, pasakojimai. 

Man tokią įtaką padarė perskaitytos knygos ir pokalbiai su daug pasieku-
siais žmonėmis. Tikiuosi, ši knyga jums pasitarnaus kaip įkvėpimo ir patarimų 
šaltinis.

Paverskite sveiką gyvenseną pomėgiu
Kas yra gyvenimo džiaugsmas, laimė, sėkmės pojūtis? Esama daugybės būdų 
atsakyti į šiuos klausimus. Mano supratimu, tai sveikas kūnas, mėgstama, 
džiaugsmo ir naudos teikianti veikla, darnūs santykiai su šeima ir aplinki-
niais, tvirti finansai, pasitikėjimas savimi ir gebėjimas valdyti stresą, nerimą, 
baimę, pyktį. Kiekvienas šį sąrašą galėtų dar papildyti, bet vienas dalykas 
bendras visiems – veikla, kuri „veža“. Kartais tai vadinama hobiu, aistra, 
pomėgiu.

 Jeigu norite pamatyti tikrai laimingą žmogų, pa-
žvelkite į dainininką, kuris atlieka mėgstamiausią dai-
ną, banglentininką, čiuožiantį ant ilgai lauktos bangos, 
arba sodininką, besidžiaugiantį išpuoselėto medelio 
vaisiais.  

Kiekvienas žmogus gali rasti savo pomėgį, vieniems tai knygų skaitymas, 
pašto ženklų kolekcionavimas, kitiems – akvariumo su žuvytėmis priežiūra. 
Toks pomėgis įtraukia, užvaldo, dovanoja milžinišką pasitenkinimą ir sukuria 
psichologų vadinamą flow tėkmės pojūtį.

Tokiu pomėgiu taip pat gali tapti sveika, aktyvi gyvensena ir reguliari fizinė 
veikla. Dažnai žmonės tai vadina sportu. „Reikia sportuoti.“ „Ar sportuoji?“ Tai 
ne visai tikslu, nes sportas iš esmės suprantamas kaip profesionali veikla 
bet kokia kaina siekiant pergalės. Galima netgi pasakyti, kad tikras sportas 
yra žalingas sveikatai, daugelis profesionalių sportininkų, baigusių karjerą, 

Būdamas trylikos pradėjau „sėdimą darbą“ – atradau kompiuterį, mo-
kiausi programuoti, iki paryčių sėdėdavau prie ekrano. Ankstyvoje jaunystėje 
ėmiau rūkyti, netrukus prasidėjo linksmybės su svaigalais. Iki kokių 30 metų 
gyvenau tikrai nesveikai, buvo laikas, kai per dieną surūkydavau net porą 
pakelių cigarečių. Ir rūkydavau tikrai ne light ar slims, o stiprias cigaretes, 
dažnai net be filtro. Nesulaukęs nė 25-erių jau turėjau rimtų nugaros skaus-
mų, stuburo išvaržų. Žodžiu, išgyvenau ugningą, gerų ir blogų patyrimų kupi-
ną jaunystę.

Aš toks, žinoma, ne vienas. Daugumą vargina nugaros skausmai, negai-
lestinga statistika sako, kad juos kenčia 80 proc. vyresnių kaip 30 metų 
žmonių. Dažnas turime kokių nors priklausomybių: rūkymas, alkoholis, cuk-
rus, lošimas, persivalgymas, narkotikai. Aš savo kailiu patyriau, kas yra pri-
klausomybė, bet sugebėjau ją įveikti, todėl šia tema galiu kalbėti turėdamas 
praktinės patirties, o ne tik remdamasis teorijomis ir tyrimais. Atsikračiau ir 
nugaros skausmų, alaus pilvuko, rūkymo, polinkio svaigintis alkoholiu. Jau 
dešimt metų gyvenu sveikai ir, svarbiausia, džiugiai. Noriu pasidalyti savo 
patirtimi ir patarimais.

Savarankiškai gilinuosi į fiziologiją, biomechaniką, evoliucinę biologiją ir 
kitus panašius dalykus apie žmogaus kūną, fizinio aktyvumo poveikį, mity-
bos ypatumus. Išstudijavau dešimtis šios srities knygų, mokslo darbų, nuolat 
bendrauju su tyrinėtojais, praktikais, specialistais. Pats išbandžiau įvairiau-
sių mitybos ir fizinio lavinimo sistemų. Mėgstu gilintis į tai, kas man įdomu, ir 
stengiuosi nekalbėti apie tai, ko neišmanau. Šioje knygoje mėginsiu aptarti 
tų tyrimų ir atradimų rezultatus. Knygos gale pateikiu papildomos literatūros 
sąrašą.

Puikiai žinoma, kad žmonės nemėgsta būti mokomi, auklėjami, esame 
alergiški pamokslavimams ir globėjiškam tonui. Auklėjimas labai dažnai su-
kelia atvirkštinę – atmetimo reakciją. Tai žinau iš asmeninės patirties, nes 
nuo mažens sunkiai priimdavau kritiką, patarimus ir pamokymus. Žmogus 
gali mokytis ir keistis tik tada, kai pats to nori, kai jam į galvą ateina tam 
tikra mintis. Žinoma, kad nuspręstume sportuoti, dažnai įtakos turi įvairi 
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Panašiai kaip tapyba besidomintis žmogus, kuris nori sukurti darbų kolekciją 
ir surengti parodą arba interneto galeriją. Tikslas – labai svarbus komponen-
tas, nes jis motyvuoja.

Sportinis pomėgis turi vieną svarbų privalumą – jis labai dažnai išstumia 
iš gyvenimo nesveiką, nenaudingą veiklą, tokią kaip rūkymas, girtavimas, 
persivalgymas. Taip atsitiko man ir daugeliui kitų žmonių. Kai iš tikrųjų imi 
nuolat sportuoti, nelieka nei laiko, nei noro nuodyti ir apsunkinti savo kūną. 
Aš dar atsimenu tą keistą pereinamąjį laikotarpį, kai jau pradėjau kasdien 
bėgioti, bet dar nebuvau metęs rūkyti. Būdavo, atsikeli ryte, pusvalandį sma-
giai prasibėgi, o grįžęs prisėdi ir užsirūkai. Tada galvoji: „Kažkokia nesąmonė, 
juk taip gera buvo jaustis žvaliam, švariam ir energingam, o dabar viską su 
tais dūmais sugadinau.“ Po truputį subręsta pasiryžimas atsikratyti nesveikų  
priklausomybių ir tai padaryti pasidaro šimtą kartų lengviau, nereikalauja 
tiek daug valios pastangų. Galima netgi sakyti, kad geroji priklausomybė iš-
stumia blogąsias, panašiai kaip „gerosios“ žarnyno bakterijos nepalieka  
vietos „blogosioms“.

Ir dar noriu pabrėžti, kad kalbu apie tikrą malonumą, kai pasidaro net 
saldu. Kai ką nors darydamas pats sau šypsaisi ir sakai „Jė!..“ Tai – tikroji 
aistra!

kenčia nuo įvairiausių skausmų. Šioje knygoje aš kalbu apie tai, ką anks-
čiau vadindavome „fizine kultūra“ (fizkultūra), bet trumpai galime vadinti ir 
sportu, tad tekste toliau vartoju žodį „sportas“ kaip aktyvios fizinės veiklos ir 
sportiško užsiėmimo pavadinimą.

Kaip žmogaus gyvenime atsiranda pomėgiai? Vieni nuo mažens lankė 
plaukimą ir visą likusį gyvenimą mėgsta plaukioti. Kiti būdami vaikais susi-
žavėjo knygomis apie piratus ir pamėgo statyti burlaivių modelius. Ir vėliau 
gyvenime galima sąmoningai, planingai susikurti pomėgį, tarkim, mokytis 
kaligrafijos ar pynimo. Arba stebėti paukščius. Daugybės dalykų galima iš-
mokti, prisitaikyti prie įvairiausių sąlygų, išsiugdyti neįtikėtinų įgūdžių. 

 Sakoma, kad žmogus valgo ne tai, ką mėgsta, o 
tai, ką yra įpratęs (išmokęs) valgyti. Per keletą savaičių 
galima įprasti valgyti kitokį maistą, reikia tik šiek tiek 
noro, pastangų ir kantrybės. 

Didelės ir galingos žmogaus smegenys pajėgios apdoroti neįtikėtiną infor-
macijos, įgūdžių, „programų“ kiekį. Įdomu, kad jos gali tai daryti visą gyveni-
mą, ir posakis „Mokytis niekada nevėlu“ yra nė kiek neperdėtas. Nesvarbu, 
kiek jums metų, galite išmokti žaisti tenisą, kalbėti portugališkai, žongliruoti 
kamuoliukais arba stovėti ant rankų – reikia tik noro, motyvacijos, pastangų 
ir kantrybės.

Sportą paversti vienu iš savo pomėgių yra naudinga, sveika ir smagu. 
Kodėl tai naudinga ir sveika, aptarsime kituose skyriuose. O smagu – nes 
kai kokia nors veikla tampa pomėgiu, tai darome su džiaugsmu, negailėdami 
nei laiko, nei energijos, nei išteklių. Čia netgi įmanoma persistengti, nes kai 
pomėgis viską užvaldo, pradeda kentėti kitos gyvenimo sritys: darbas, šei-
ma, santykiai.

Sportas kaip hobis skiriasi nuo paprastos mankštos, nes jis skatina to-
bulėti ir siekti užsibrėžtų tikslų. Tarkim, jums patinka čiuožimas ant ledo. 
Jūs siekiate išmokti tam tikrą figūrą, ir tai tampa varikliu, vedančiu pirmyn. 
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Ar teko peiliu sukti medvaržtį? Man teko. Sugadinau ir peilį, ir medvaržtį. Ne 
pagal paskirtį naudojami daiktai kenčia. Iš esmės taip yra ir su mūsų kūnu, 
tik suprasti jo paskirtį ir naudojimo instrukcijas būna gerokai sudėtingiau. 
Bet įmanoma.

Dažnai kyla klausimų, kaip gyventi ir kaip maitintis, kad būtum stiprus ir 
sveikas. Norint suprasti, kaip prižiūrėti ir kuo maitinti mūsų kūną, verta šiek 
tiek pasigilinti į jo sandarą ir veikimo ypatumus. Bet kokią gyvybės formą ga-
lime suprasti tik pasekę evoliucijos kelią, kuriuo ji atkeliavo.

Čia turiu trumpam stabtelėti. Žodis „evoliucija“ kai kam vis dar kelia klau-
simų, abejonių. Tradiciškai religingi žmonės būdavo linkę atmesti Č. Darvino 
teoriją, girdi, jie tikrai neišsivystė iš beždžionių. Vis dėlto šiuolaikinis moks-
las pateikė nenuginčijamą kiekį argumentų ir įrodymų, kurie patvirtina, kad 
žmogus yra gyvūnas, žinduolis, primatas, prieš 6–7 milijonus metų atsiskyręs 
nuo kitu raidos keliu pasukusių šimpanzių. Netgi Katalikų bažnyčios vadovas 
popiežius Pranciškus 2014 metais paskelbė, kad evoliucijos ir Didžiojo Spro-
gimo (Big Bang) teorijos yra tikros, ir „Dievas nėra burtininkas su stebuklinga 
lazdele“. Kitaip tariant, ir tikintieji šiais laikais gali priimti, kad visa gyvybė Že-
mėje susiformavo per šimtus milijonų metų po truputėlį keičiantis, vystantis 
nuo paprasčiausių vienaląsčių bakterijų iki sudėtingų augalų ir gyvūnų. 

Žvelgiant iš evoliucinės perspektyvos, į mus panašūs hominidai atsirado 
maždaug prieš du milijonus metų, o prieš du šimtus tūkstančių metų gyve-
nę Homo sapiens visiškai nuo mūsų nesiskyrė, ir jei kokia laiko mašina tokį 
individą mums atgabentų ir jį rastume sėdintį Palangos nuogalių pliaže, grei-
čiausiai nė kiek nenustebtume.

Žmogaus 
kūnas.
Vartotojo instrukcija
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tik įsigilinti ir suprasti, kad ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ne tar-
nauja, o genda ir lūžta. Tai suvokus tampa aišku, kad žmogui būdinga kas-
dien eiti, bėgti, ropštis ir šliaužti, žodžiu, daug judėti. Normalu valgyti daug 
vaisių, daržovių, šakniagumbių, uogų, grybų, šiek tiek mėsos ir žuvies. O ne-
normalu yra rūkyti, drybsoti be veiklos (arba sėdėti prie darbo ar pietų stalo, 
keliauti tik automobiliais ir liftais). Nesveika valgyti gryną cukrų arba smar-
kiai perdirbtą, į tikrą, šviežią nebepanašų maistą. Didžiuliai, dešimtmečius 
trunkantys medicininiai tyrimai rodo, kad 35–79 metų asmenys, kurie yra 
fiziškai aktyvūs, valgo daug vaisių ir daržovių, nerūko ir labai saikingai var-
toja alkoholį, šiame amžiaus laikotarpyje vidutiniškai keturis kartus mažiau 
rizikuoja numirti, palyginti su tais, kurie to nedaro. Statistika negailestinga ir 
labai aiški. Vienas su keturiais. Visada lieka rizika ir sveikai gyvenant numirti 
per anksti, bet atsakingai mąstantis žmogus turėtų pasistengti padaryti bent 
tai, kas tiesiogiai priklauso nuo jo.

Įdomu, kad visą savo gyvenimą žmogus turi gyventi aktyviai ir maitintis  
sveikai, o jeigu to nebedaro, kūnas pradeda kaupti įvairias patologijas, to-
kias kaip antrojo tipo cukrinį diabetą. Jaunas kūnas labai atsparus ir net 
kemšant į jį baisiausią šlamštą, dažnai nematyti jokio blogo poveikio, bet 
metams bėgant žala kaupiasi – niekur neišgaruoja. Cukrinis diabetas atsi-
randa, kai ilgą laiką atakuojamas didelių cukraus kiekių organizmas praran-
da jautrumą insulinui – hormonui, kuris gliukozei iš kraujo padeda patekti į 
ląsteles. Nuolatinis per didelis gliukozės kiekis kraujyje yra toksiškas ir su-
kelia begalę ligų. Kaip ir minėtas dykumų augalas, kurį kažkas sugalvojo  
kasdien gausiai laistyti, organizmas kenčia ir žūsta nuo prastos priežiūros. 
Jeigu prisiminsime evoliucijos eigą ir žmonijos istoriją, lengvai suprasime, 
kaip tai atsitiko. Žmogus niekada neturėjo galimybės valgyti tiek daug pa-
prastųjų angliavandenių (cukraus), kaip per paskutinius 100 metų, kai 
pramonės pasiekimai smarkiai atpigino cukraus gamybą ir išaugo maisto 
perdirbimas. Faktas, kad Vakarų šalyse cukrinis diabetas įgavo kone epide-
mijos mastą, yra puikus įrodymas, jog žmogaus organizmas nepritaikytas 
tokiai mitybai.

Šimtus tūkstančių metų žmonės gyveno laukinėmis sąlygomis: kasdien 
turėdavo gerokai paprakaituoti, kad susirastų maisto ir patys netaptų plėš-
rūnų grobiu. Dar neprabėgo nė dešimt tūkstančių metų, kai atsirado žemdir-
bystė ir sėslus gyvenimo būdas. 

 Genetiškai mes vis dar esame tie patys lauki-
niai gyvūnai, tik neseniai „prijaukinti“. Mūsų sukurtos 
naujos gyvenimo sąlygos ir kultūrinė terpė neišvaduo-
ja nuo biologinių dėsnių – mes vis dar esame gyvūnai, 
kurių fizinius ir psichinius sugebėjimus lemia DNR ko-
das, o jis per paskutinius „civilizuotus“ kelis tūkstan-
čius metų iš esmės nepasikeitė. 

Kas atsitiks dykumų augalui, jeigu jį nuolat gausiai laistysime? Jis susirgs 
ir nunyks, nes vandens perteklius pažeis jo viduje vykstančius biocheminius 
procesus. Žmogus yra ypatingas gyvūnas, dėl savo galingų smegenų suge-
bėjęs prisitaikyti gyventi pačiomis įvairiausiomis, netgi ekstremaliomis sąly-
gomis: nuo sausringų dykumų iki ledinio arkties šalčio. Prieš kelis milijonus 
metų mitę vien vaisiais, pasikeitus klimatui žmogaus protėviai ėmė rinkti ir 
valgyti šakniagumbius, riešutus, sėklas, uogas, grybus. Vėliau – medžioti ki-
tus gyvūnus ir juos valgyti, ypač kai išmoko įkurti ugnį ir kepti mėsą, nes ža-
lią žvėrieną kramtyti labai sunku.

Kaip ir kiekvienas laukinis gyvūnas, žmogus paprastai gyvendavo pusba-
džiu, nes nebūdavo parduotuvių, kur bet kada atėjęs galėdavai nusipirkti, 
ko užsigeidęs. Vaikščioti ir rinkti maistą kainuodavo labai daug pastangų ir 
energijos, o sumedžioti mėsos ar pagauti žuvies pavykdavo retai. Laukinis 
gyvenimo būdas truko praktiškai visą žmonijos egzistavimo laikotarpį, nes 
tie keli tūkstančiai civilizuoto, sėslaus gyvenimo metų biologine prasme yra 
tik akimirksnis.

Toks evoliucijos perspektyva paremtas požiūris padeda suprasti daugybę 
žmonijos negalavimų ir ligų, kurių visai lengvai būtų galima išvengti. Reikia 
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paaiškina daug svarbių reiškinių, padeda išvengti įvairių klaidų. Kai supranti, 
kurie raumenys judina vieną ar kitą kūno dalį, lengviau pasirinkti lavinimo 
programą. Aš studijavau įvairių tyrinėtojų atradimus ir čia norėčiau pateikti 
nedidelį rinkinį perliukų, kuriuos, mano galva, verta įsidėmėti, jei norime 
gyventi sveikai, judėti lengvai ir suprasti, ko reikia mūsų organizmui.

• Fizikos mokslas sako, kad visatoje egzistuoja ketu-
rios jėgos: gravitacijos, elektromagnetinė, stiprioji ir 
silpnoji branduolinė. jokių kitų „dvasinių“, antgamti-
nių ar ypatingų jėgų mokslas nepripažįsta. Vis dėlto, 
kai kalbama apie žmogaus galimybes, kartais galime 
atrasti jėgų, apie kurias nežinojome – tai psichologi-
niai sugebėjimai, adrenalino ir kitų hormonų poveikis. 
Į mirtiną pavojų patekusi mama kaip tigrė šoka gelbė-
ti savo vaikų, parodydama neįtikėtiną jėgą ir ištvermę. 
Vos bepašliaužiantis maratono dalyvis staiga paskuti-
niame kilometre išgirdęs grojant mėgstamą melodiją 
staiga atsibunda ir žvaliai finišuoja. Tokių istorijų žino-
ma nemažai ir jos įrodo, kad žmogaus smegenyse slypi 
gebėjimai „įjungti“ galingus, snaudžiančius energijos 
išteklius, tačiau tai nėra nei mistika, nei ezoterika, nei 
„bioenergetika“ – visa tai paaiškinama ir grindžiama 
mokslu.

• Tikrieji mūsų planetos šeimininkai yra bakterijos. Jos 
atsirado prieš milijardus metų, ilgai prieš pasirodant 
pirmosioms sudėtingesnės gyvybės formoms. Bakteri-
jos gyvena visur – nuo vandenyno gelmių iki atmosfe-
ros aukštumų. Jos tarpsta ant mūsų odos, visose kūno 
ertmėse, žarnyne ir netgi plaučiuose. Bakterijos turi 
milžinišką įtaką mūsų savijautai ir sveikatai, jų įvairovė 

Kitas pavyzdys – fizinio aktyvumo trūkumo sukelti sutrikimai. Kiekvienas, 
kam teko ką nors susilaužyti ir keletą savaičių palaikyti sugipsuotą, žino, kad 
nuėmus gipsą ta kūno dalis bus gerokai sumažėjusi ir nusilpusi. Fizinio krū-
vio nebuvimas tiesiog tirpdo raumenis ir kitus audinius. Keletą mėnesių ne-
svarumo būsenoje praleidę kosmonautai, grįžę į Žemę, vos paeina – taip jų 
raumenyną susilpnina gravitacijos jėgos nebuvimas ir kybojimas be būtiny-
bės raumenims nuolat dirbti.

Šiuolaikinis žmogus dažniausiai dirba sėdimą darbą ir kasdien daug va-
landų praleidžia sėdėdamas darbo krėsle arba automobilio sėdynėje. Nei 
bėgti, nei eiti, nei kelti, nei nešti beveik nereikia, nebent tiems, kurie dirba 
sunkų fizinį darbą be technikos pagalbos. Kas atsitinka kūnui? Širdies ir 
griaučių raumenys, negaudami krūvio, glemba. Nuolat sėdint ypač skriau-
džiama nugara, pilvas, sėdmenys – šių kūno dalių raumenys silpnėja, ma-
žėja jų tonusas (nuolatinio aktyvumo būsena). Kai daug sėdinčiam žmogui, 
kurio silpni juosmens raumenys, reikia stovėti, jo dubens kaulai pavirsta pir-
myn, nes silpnas pilvas ir suglebę sėdmenys nesugeba išlaikyti tiesios, taisy-
klingos dubens padėties. Iš paskos pirmyn svyra visas liemuo, todėl smege-
nys iškart įjungia apatinės nugaros dalies raumenis, kad šie išlaikytų liemenį 
stačią. Nuolat apkrauti, šie raumenys būna pertempti, jie vargsta, spazmuoja, 
skauda. O kai prireikia pasilenkti ir ką nors pakelti nuo žemės, išvargintas ir 
nusilpęs nugaros raumenynas nesugeba išlaikyti tiesios saugios stuburo pa-
dėties ir traumuojami slanksteliai, traiškomi tarpslanksteliniai diskai, dažnai 
susidaro jų išvaržos. Tai – tipiškas nugaros skausmo kilmės scenarijus.

Pažink save

Šis senas geras posakis labai prasmingas. Kiekvienam iš mūsų verta lais-
valaikiu pasigilinti ir paskaityti knygų apie biologiją, fiziologiją, antropologiją, 
biochemiją. Įvairiapusiškas supratimas apie žmogaus kilmę, kūno sanda-
rą ir psichologinių ypatumų kilmę ne tik papildo jau turimas žinias, bet ir 
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gyvūnams, atsiradus žinduoliams, primatams ir žmog-
beždžionėms, šis nervas ilgėjo ir keliavo iš smegenų 
pirmiausia link širdies ir tada atgal aukštyn į gerklas. 
Netgi žirafų kaklu šis nervas eina pirmyn atgal kelis ne-
reikalingus metrus!

• Žmogus palyginti neseniai pradėjo vaikščioti ant dvie-
jų kojų (maždaug prieš du milijonus metų – ir evoliuci-
jos prasme tai visai nedaug). Kadangi esame „naujokai 
dvikojai“, mūsų kūnas nėra tobulai prisitaikęs tokiam 
judėjimo būdui (palyginkime, tarkim, su krokodilais, 
kurie jau du šimtus milijonų metų išliko beveik nepaki-
tę, tobulai prisitaikę prie savo gyvenamosios aplinkos). 
Mūsų silpni keliai, ypač jei jiems tenka išlaikyti antsvo-
rį ar stiprius judesius šokant, stabdant, sukantis, to-
dėl mus labai dažnai persekioja kryžminio kelio raiščio 
(ACL) traumos.

• Kitas pavyzdys, kaip nepakankamai esame prisitai-
kę vaikščioti stačiomis – stuburo slanksteliai, kurie 
labiau pritaikyti išlaikyti kūno svorį ne stačiai, o hori-
zontaliai. Slankstelių ir tarp jų esančių diskų struktūra 
idealiai tinka keturkojams, kai kūno svorį traukos jėga 
spaudžia žemyn. Deja, stovint krūvis dažnai pasistu-
mia į priešingą pusę, ir tarpslankstelinis diskas išslys-
ta – tai skausminga trauma, pasitaikanti labai dažnai. 
Kitiems primatams (kad ir kaip tai žeidžia žmogišką 
išdidumą, biologiškai esame primatai) šios bėdos 
nebūdingos!

ir klestėjimas yra raktas į daugybės mūsų organizmo 
funkcijų sėkmę: hormonų gamybą, jausmų ir emocijų 
pusiausvyrą, alkio ir sotumo pojūčius, maisto medžia-
gų įsisavinimą, imuninės sistemos veiklą. Norint, kad 
šie mažieji mūsų palydovai būtų patenkinti, reikia juos 
saugoti ir gerai maitinti. Saugoti – tai nenaudoti per 
daug sterilizuojančių priemonių, aršių pramoninių va-
liklių, o maitinti – tai valgyti daug ląstelienos turinčio 
maisto. Bakterinei įvairovei papildyti padeda net sode 
nuo žemės pakeltas ir suvalgytas nenuplautas obuolys.

• Pirmieji daugialąsčiai organizmai buvo tarsi tūtelės, pro 
kurių vieną galą patekdavo maistas, o pro kitą iškeliau-
davo atliekos. Tie organizmai vystėsi, tobulėjo, ilgainiui 
įgijo smegenis, kurios leido judėti ir susirasti daugiau 
maisto. Kai gerai pagalvoji, žmogus taip pat yra tokia 
tūtelė, tik labai sudėtinga, turinti supergalingas smege-
nis, kurios leidžia prisitaikyti prie įvairiausių aplinkų bei 
aplinkybių, rasti būdų išgyventi ir palikti palikuonių.

• Norint suprasti, kaip veikia mūsų kūnas, naudinga pa-
sekti nueitą evoliucijos kelią. Daugybė keistų, neracio-
naliai suprojektuotų dalykų pasidaro suprantami, kai 
suvoki, kad mes nesame kieno nors planingai sukurti, 
mes išsivystėme perdarant, pritaikant organus, kurių 
pirminė paskirtis buvo visai kitokia. Tarkim, grįžtama-
sis gerklų nervas (angl. RLN-recurrect laryngeal nerve), 
kuris persipina su širdies kraujagyslėmis ir apkeliauja 
didelį, visiškai nereikalingą ratą. Pirmiausia šis ner-
vas atsirado žuvyse, kurių smegenys, širdis ir žiaunos 
yra greta. Per milijonus metų vystantis stuburiniams 
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• Žmogaus kūnas privalo nuolat judėti, kitaip jam kyla 
gausybė problemų. Viena iš jų – venų trombai. Jei 
kojos nuolat dirba, kraujas tvarkingai parteka į širdį, 
priešingu atveju užsistovi, o „atbulinės eigos vožtuvai“ 
sugenda ir nebeužtikrina, kad kraujas cirkuliuotų vie-
na kryptimi, susidaro „burbulai“, kurie ne tik estetiškai 
nemalonūs, bet gali būti skausmo ir įvairių ligų židiniu. 
Panašios kilmės bėdos yra plaučių embolija, hemoro-
jus – visa tai kyla iš nepakankamo judėjimo, antsvorio, 
per didelio spaudimo į venų tinklą.

• Yra daugybė kitų pavyzdžių, kurie akivaizdžiai atsklei-
džia, kad mūsų kūnas nėra apgalvotai suprojektuo-
tas, o chaotiškai ir kartais nelogiškai susiformavo per 
milijonus metų: skruostų sinusai labai sunkiai išsiva-
lo, nes jungiasi su nosies ertme viršuje, o ne apačioje 
ir todėl negali natūraliai išsivalyti. Dėl to žmonės ypač 
dažnai kenčia nuo nosiaryklės uždegimų. Plaštakos ir 
kulkšnies konstrukcija – vietoj mechaniškai papras-
to sprendimo turime krūvą smulkių kauliukų, sujungtų 
gausybe raiščių ir sausgyslių. Tokia komplikuota iš žuvų 
laikų likusi sistema nė kiek nepalengvina judėjimo ir tų 
sąnarių nesustiprina, o atvirkščiai, – tampa gausybės 
problemų ir traumų židiniu. Stemplė ir trachėja sueina į 
vieną „vamzdį“, kurį labai nesunku užkimšti maistu, dėl 
to tūkstančiai žmonių kasmet miršta paspringę.

• Kaip ir kitų gyvūnų, mūsų smegenys veikia ir formuo-
jasi vadovaujantis atlygio sistema. Dopaminas ir kiti 
cheminiai junginiai sukelia malonumo, pasitenkinimo 
jausmus, kuriuos vėliau norime vėl patirti. Taip vyksta 
mokymasis ir, deja, tas pats mechanizmas gimdo įvai-
rias priklausomybes. Tyrimai su žiurkėmis ir pelėmis 
labai įtikinamai parodo, kaip lengva organizmą įpratinti 
prie narkotikų – atliekant laboratorinius tyrimus pelės 
renkasi kokainą, o ne maistą, ir tai daro, kol visiškai iš-
senka ir nugaišta. Esama manančiųjų, kad žmogus su-
kurtas svaigintis, bet teisingiau būtų sakyti, kad mūsų 
smegenis nesunku apgauti, „nulaužti“, priversti elgtis 
ne taip, kaip iš tikrųjų kūnui būtų naudinga. Tik nuo 
mūsų pačių priklauso, elgsimės sąmoningai ar paslysi-
me ir tapsime sau priešu.
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Dauguma žmonių anksčiau ar vėliau patiria nugaros skausmų. Statistika 
tiesiog siaubinga – įvairiais skaičiavimais apie 80 proc. vyresnių kaip 30 
metų žmonių skundžiasi reguliariais skausmais. Kitaip tariant, šitą bėdą 
turi beveik visi suaugusieji. Mokslininkai, tyrinėjantys šią sritį, nurodo 
daug galimų priežasčių, bet didelė dalis kenčiančių priskiriama kategorijai 
„kita“ – skausmo priežastis tiksliai nežinoma.
Norint konkrečiai pasakyti, kodėl skauda nugarą, reikia nemažai sudėtingų 
tyrimų, nes priežastis gali būti slankstelių įtrūkimai, sąnarių nusidėvėjimas,  
disko įplyšimas arba išvarža, spaudžiamas nervas, pertempti raumenys 
arba jungiamasis audinys, netgi infekcija ir dar daug kitų variantų. Beveik 
visų jų kilmė – silpnas, neišlavintas juosmens raumenynas, neužtikrinantis 
saugios, taisyklingos, neutralios nugaros laikysenos.

Pirmyn virstančio dubens sindromas

Išsivysčiusiose šalyse gyvenantys žmonės kasdien didžiąją laiko dalį sėdi – 
automobilyje, darbe, prie pietų stalo. Anksčiau taip nebuvo. Laukinėmis 
sąlygomis gyvenę mūsų protėviai kėdžių neturėjo, jie ilsėdavosi gulėdami, 
tupėdami, sėdėdami tiesiomis arba sukryžiuotomis kojomis, išlaikydami 
nugarą tiesią. Dabar ištisas valandas sėdime sudribę minkštose kėdėse, 
kūprinamės atsirėmę alkūnėmis į stalą. Ilgainiui tai nulemia keletą labai 
žalingų pokyčių: nugaros raumenys persitempia, pilvo ir sėdmenų raume-
nys visiškai nedirba ir suglemba. 

Skauda 
nugarą?
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Kas gi tas angliškai vadinamas „koras“ 
(core), kurį taip dažnai mini. Apie jo lavi-
nimą prirašyta šimtai knygų ir sukurta 
įvairiausių mankštos programų.
Lietuviškai jį tiksliausia būtų vadinti 
juosmeniu. Dubens kaulus supantys 
ir laikantys raumenys užtikrina, kad 
stuburo padėtis būtų stabili, saugi ir 
tiesi. Priekinėje kūno dalyje pagrin-
diniai juosmens raumenys yra gilieji 
iliacus ir psoas, taip pat visa grupė 
pilvo raumenų. Nugaros dalyje dau-
giausia šią funkciją atlieka galin-
gieji sėdmenų raumenys ir apatinė 
nugaros raumenų grupė.
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Taisyklinga kūno padėtis prasideda nuo tiesaus dubens, kurį laiko tvirti 
juosmens raumenys. Nugara tampa tiesi ir nepavargsta net ilgai stovint.

Kai pilvo ir sėdmenų raumenys atsipalaiduoja, dubuo dažnai pavirsta į priekį – tokioje 
netaisyklingoje padėtyje nugara pernelyg išsiriečia ir kenčia nuo pertempimo.
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Lenkiantis ką nors pakelti nuo žemės reikia sąmoningai kontroliuoti, kad 
nugara išliktų tiesi – taip nuo traumų sagomi stuburo slanksteliai.

Kai tenka stovėti, silpni pilvo ir sėdmenų raumenys, kurie turėtų išlaikyti 
tiesią dubens kaulų padėtį, nebegali to padaryti ir dubuo pavirsta į priekį. Kad 
viršutinė kūno dalis išliktų vertikali, apatinė nugaros dalis išlinksta, įtemp-
dama nugaros raumenis. Taip apatinė nugaros dalis nuolat pertempiama.

Kai tenka pasilenkti ir ką nors pakelti nuo žemės (arba užsirišti batus), 
išvarginti apatinės nugaros dalies raumenys nebesugeba užtikrinti tiesios, 
saugios nugaros padėties, ji linksta pirmyn, traumuojami tarpslanksteliniai 
diskai.

Saugi, taisyklinga nugaros padėtis
Norint išvengti nugaros skausmų, reikia užtikrinti taisyklingą nugaros padėtį, 
kurios pagrindas ir atrama yra nei į priekį, nei atgal nepasviręs, tiesus dubuo, 
virš kurio vertikaliai laikoma nugara ir galva. Tiesų dubenį laiko tvirtas pilvas 
ir sėdmenys. Tiesią nugarą laiko tvirtas pilvas (neleidžiantis nugarai lenktis 
atgal) ir nugaros raumenys (neleidžiantys nugarai kūprintis ir lenktis pirmyn). 

Padarykite nedidelį bandymą. Atsistokite ir vieną delną prispauskite prie 
nugaros, kitą – prie pilvo apačios. Lėtai lenkitės pirmyn, paskui atgal. Pajus-
kite, kada įsitempia pilvo, o kada – nugaros raumenys. Įsitikinkite, kad du-
buo tiesus (tam reikia įtempti sėdmenis), tada raskite nugaros padėtį, kai 
vienodai įtempti (arba vienodai atpalaiduoti) ir pilvo, ir nugaros raumenys. 
Tai ir yra taisyklinga, neutrali, subalansuota nugaros padėtis. 

Norint turėti tvirtą, tiesią nugarą, reikia šiokio tokio užsispyrimo. Visų pir-
ma, reikia nuolat save stebėti ir kontroliuoti. Einant, bėgant, stovint, sėdan-
tis ir stojantis, lenkiantis ir stiebiantis, keliant ir nešant reikia prisiminti apie 
tiesią nugarą ir pamėginti užtikrinti jos taisyklingą padėtį. Tam reikia dviejų 
dalykų: pakankamai tvirtų raumenų ir gerų tų raumenų valdymo įgūdžių. Ga-
lima sakyti ir taip: reikalingi įrankiai ir mokėjimas jais naudotis. Įrankiai – tai 
raumenys, o mokėjimas naudotis – tai iki automatizmo išmoktos smegenų 
programos. Tolesniuose skyriuose pasidalysiu savo patyrimais ir patarsiu, iš 
kur gauti tuos įrankius ir kaip išmokti jais naudotis.

Ką daryti, kad neskaudėtų nugaros 
Visi patarimai, kaip stiprinti ir lavinti juosmens raumenyną ir kaip jį valdyti, 
turėtų būti taikomi PRIEŠ pajuntant skausmus, kitaip tariant, norint jų iš-
vengti. Jei jau įsitaisėte nuolatinį skausmą ar traumą, būtinai reikia kreiptis 
į specialistus, atlikti visus tyrimus, nustatyti problemą. Jei stuburas kreivas, 
jei sudilo tarpslanksteliniai sąnariai ar susidarė disko išvarža, negalima 
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sportuoti, nebent atlikti specialius pratimus, kuriuos paskyrė gydytojai. Labai 
dažnai gydytojai, atlikę įvairius tyrimus, neranda vienos aiškios priežasties – 
tada jie pataria stiprinti nugarą, lankyti jogą, kineziterapijos, manualinės 
terapijos seansus. Jei ūmios traumos nėra, reikia mankštintis ir po truputį 
stiprinti kūną, tobulinti nugaros laikyseną.

Man pačiam teko patirti disko išvaržas ir nuolatinius apatinės nugaros 
dalies skausmus. Kai kurie gydytojai netgi siūlė atlikti chirurginę operaciją. 
Būna atvejų, kai operacija būtina, bet man pavyko jos išvengti. Po truputį 
disko išvaržos aprimo (kartais jos tiesiog ištirpsta – „rezorbuojasi“). Keletą 
metų kryptingai lavinami, mano juosmens raumenys labai sustiprėjo ir nuga-
ros skausmus jau senokai pamiršau.

Kvėpavimas ir nugara
Taisyklingas, aktyvus kvėpavimas taip pat turi daug įtakos stipriai, taisyklin-
gai nugaros padėčiai. Jeigu kvėpuojame tik pilvu – kai plaučių tūris padidėja 
tik dėl žemyn besileidžiančios diafragmos ir išsipučiančio pilvo, – nelavinami 
krūtinės raumenys atsipalaiduoja ir išsijungia pilvo raumenys. Daug naudin-
giau kvėpuoti ir krūtine, ir pilvu – tada aktyvuojama apatinė pilvo dalis, ji pa-
laiko tiesų dubenį. Taip kvėpuojant išsiplečia krūtinė ir šiek tiek pilvas, plau-
čiai labiau prisipildo deguonies, šiame procese dalyvauja daugiau raumenų. 
Nuolat atpalaiduotas pilvas yra viena iš aukščiau aprašyto pirmyn virstančio 
dubens priežasčių.

Taisyklinga laikysena – visada
Jau sakiau, kad norint turėti sveiką, stiprią nugarą, būtinas užsispyrimas. Iš 
esmės reikėtų nusiteikti keletą mėnesių nuolat galvoti apie savo nugaros 
padėtį – kad ir ką darytumėte. Tokios pastangos duos ilgalaikių rezultatų, o 
galvoti net nebereikės, nes taisyklingos padėtys taps savaiminiu įgūdžiu.

Tiesiant rankas aukštyn, reikia lengvai 
įtempti pilvą, kad nugara pernelyg 
neišsiriestų ir liktų tiesi.
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Sėdint automobilio sėdynėje, reikia nesudribti – stengtis, kad nugara būtų 
tiesi. Kai kurių automobilių krėslai turi apatinę nugaros dalį palaikančią regu-
liuojamą atramą (angl. lumbar support). Internete galima rasti labai nebran-
gių atramų, kurios tinka bet kokiems krėslams. Mano manymu, jas verta iš-
bandyti, nes kartu su sąmoningais pilvo raumenų veiksmais tokios atramos 
padeda patogiai ir tvirtai laikyti tiesią, neutralią padėtį užimančią nugarą.

Stiebiantis ką nors paimti nuo spintos viršaus arba velkantis marškinė-
lius, reikia įtempti sėdmenis ir pilvą, kad nugara išliktų tiesi, nesiriestų atgal. 
Tam daug įtakos turi pečių ir menčių lankstumas, kurio daugumai trūksta. 
Apie lankstumą kalbėsime vėliau.

Gulint lovoje ant nugaros arba ant pilvo dažnai atsitinka, kad dubuo 
smenga į minkštą čiužinį ir nugara smarkiai išsiriečia. Po kurio laiko taip gu-
lint pradeda skaudėti apatinę nugaros dalį. Kartais reikėtų pataisyti kūno 

Jei trūksta sėdmenų ir pakinklių lankstumo, lenkiantis į priekį sunku išlaikyti tiesią 
nugarą. Tokiu atveju padeda nedidelė gudrybė – vieną koją paslinkite pirmyn.

padėtį, kad nugara būtų tiesi. Vienas geras būdas tai padaryti yra pakelti ke-
lius ir leisti nugarai išsilyginti, tada lėtai ištiesti kojas, laikant įtemptą pilvą ir 
stebint, kad nugara neišsiriestų. Gulint ant pilvo arba šonu taip pat reikėtų 
kartais įtempti pilvą, sėdmenis ir paslinkti dubenį taip, kad nugara nebūtų 
išriesta.

Lenkiantis užsirišti batų arba ką nors pakelti nuo žemės, būtų idealu nu-
garą laikyti visiškai tiesią, bet daugumai žmonių labai trūksta lankstumo ir 
nugara smarkiai susiriečia. Šito reikėtų vengti, ypač jei nuo žemės tenka 
kelti sunkų daiktą. Įtempkite pilvo raumenis ir lenkitės pirmyn tiesia nugara 
tiek, kiek leidžia sėdmenų ir užpakalinės šlaunų dalies lankstumas. Likusią 
dalį – pritūpkite. Kitas būdas – pastatyti vieną koją pirmyn, taip lenkiantis 
lengviau išlaikyti tiesią nugarą.
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Nuolat bėgioti aš pradėjau gana vėlai – būdamas 35-erių metų. Priešokiais 
pabėgiodavau ir anksčiau, bet nuolat ir sistemingai pradėjau, kai subrendo 
supratimas, koks smagus ir prasmingas šis užsiėmimas. Bėgimas nereika-
lauja sudėtingų priemonių, pakanka lengvų batelių, bet galima bėgioti net 
basomis. Galima bėgti stadione, miške, plentu, žvyrkeliu, kalnais, miesto ga-
tvėmis ir ant bėgimo takelio. Bėgimas yra įgimtas žmogaus judėjimo būdas. 
Evoliucionuodami mes tapome vieni ištvermingiausių gyvūnų, galintys bėgti 
ištisas valandas netgi kepinant karštai saulei.

Man bėgimas tapo tikra atgaiva, sveikatos, energijos šaltiniu, kasdieniu 
gyvenimo būdo komponentu. Dažnai vakarais save pagaunu galvojant, kaip 
rytoj ryte atsikelsiu, kiek ir kur, kaip bėgsiu. Tiesiog matau prieš akis, kaip 
ankstų rytą per rūką bėgu mediniais Varnikų draustinio takeliais, kaip gro-
žiuosi rytinės saulės gelsva šviesa nudažyta Trakų pilimi. Svajoju, kaip kada 
nors vėl būsiu Majamyje, kai ryte atsikėlęs basomis bėgsiu palei Atlanto van-
denyną, arba Singapūre, kur mėgstu bėgioti 3,5 km ratukus aplink „Marina 
Bay“ įlanką ir grožėtis moderniausia pasaulio architektūra. Kadaise man bė-
gimas atrodė monotoniškas, nuobodus užsiėmimas, bet žmonės dažnai su-
sidaro neteisingą nuomonę apie temas, su kuriomis nėra gerai susipažinę. 
Dabar gyvenu tikėdamasis, kad galėsiu bėgioti visą likusį gyvenimą. 

 Per kiekvieną gimtadienį nubėgu tiek kilometrų, kiek 
sukanka metų. Rašydamas šią knygą, nubėgau 46-ojo 
gimtadienio 46 kilometrus (šį kartą Londone). 

Ištvermė. 
Deguonies, duokite 
deguonies!
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durys. Jų vyriai sukonstruoti taip, kad juos tepant, duris būtų galima varstyti 
milijonus kartų, bet jei pradėsite ant jų suptis (tai mėgsta maži vaikai), vy-
riai patirs didelę plėšiančią jėgą, kuriai išlaikyti jie nepritaikyti, ir gana greitai 
išsiklibins, sudils ir nuplyš. Tas pats atsitiks, jei ant silpnų vyrių pritvirtinsite 
per dideles ir per sunkias duris. Labai panašiai yra ir su mūsų sąnariais, tar-
kim, kelio, kurie gerai pritaikyti veikti vienoje plokštumoje – lankstant blauz-
dą pirmyn (ištiesti) ir atgal (sulenkti). 

Kai dvidešimt metų prie stalo sėdintis, pasyviai gyvenantis žmogus stai-
ga sugalvoja bėgioti ir po kelių savaičių ima staigiai didinti krūvį, sąnariai, 

Kelio sąnarys sukonstruotas judėti vienoje linijoje. Jei blauzda per daug pasvyra į vidų 
arba išorę, kelis traumuojamas: dyla meniskai, silpsta arba netgi nutrūksta raiščiai.  
Tiesią, taisyklingą kelio sąnario padėtį užtikrina stiprūs ir gerai išmankštinti sėdmenų  
ir šoniniai šlaunų raumenys.Bėgimas gali tapti vienu smagiausių užsiėmimų, reikia tik šiek tiek pasistengti jį pamėgti.

Esu nusimatęs realistišką (norėčiau tikėti) formulę – nuo 50-ies metų 
skaitliuką sukti žemyn. Kai sukaks 60 metų, bėgsiu 40 km, kai 70 metų – 
30 km ir taip toliau iki 100 metų. O tada žiūrėsime, ką daryti toliau.

Apie bėgimą galima išgirsti ir teigiamų, ir neigiamų nuomonių. Esama 
mitų, kuriuos verta išsklaidyti. Galima išgirsti, kad bėgimas suėda sąnarius. 
Iš tikrųjų viskas atvirkščiai! Sąnarių sveikatai judėjimas būtinas. Sustingę, 
nelankstūs sąnariai neaprūpinami normalia medžiagų apytaka, jie stingsta ir 
silpsta. Kita vertus, jei sąnarį supantys raumenys nėra pakankamai stiprūs 
ir neužtikrina saugaus judesio, sąnarys „traiškomas“. Geras pavyzdys yra 
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raiščiai ir sausgyslės patiria milžinišką krūvį, ypač jei žmogus dar turi ants-
vorio. Dažniausiai tokio žmogaus sėdmenys yra silpni ir bėgant neužtikrina 
tvirtos, tiesios kojos padėties, tokiu atveju viena kelio sąnario pusė kenčia 
labiau, kreivai statoma pėda žaloja ir kulkšnį. Viso šito išvengsime, jeigu 
suprasime, kaip veikia kūnas ir pradėsime bėgioti išsaugodami taisyklingą 
laikyseną, labai atsargiai, švelniai ir ilgainiui didindami krūvį.

Bėgimo nauda
• Stiprina širdį, plaučių ir kraujagyslių sistemas. 

Sunku pervertinti šį ištvermės lavinimo poveikį,  
nes stipri širdis, elastingos švarios kraujagys-
lės ir galingi dideli plaučiai užtikrina bendrą 
kūno sveikatą ir ilgaamžiškumą.

• Nuolat bėgiojant mūsų ląstelėse ima daugėti 
mitochondrijų, kurios yra tarsi energijos fabri-
kėliai. Taip didinamas organizmo gebėjimas 
ištverti fizinį krūvį, lengviau atlikti bet kokį 
darbą.

• Bėgant (netgi minkštu paviršiumi) vyksta nuo-
latinis „smūgiavimas“, kuris stiprina griaučius, 
sąnarius, kaulus, raiščius ir sausgysles. Nors 
kai kurie žmonės mano, kad tas „daužymas“ 
kenkia, iš tikrųjų visa, kas mūsų neužmuša, 
sustiprina. Tyrimai rodo, kad nuolatinis smū-
giavimas didina kalcio kiekį kauluose. 

• Stiprina kojų raumenis – tai, ko gero, akivaiz-
džiausias, abejonių nekeliantis efektas. Būtent 
kojos mus neša per gyvenimą. Turėti stiprias 
kojas – tai galėti lengvai judėti ir gyventi.

• Kaulams patiriant lengvus smūgius, išsiskiria 
osteokalcinas – hormonas, kuris dalyvauja įvai-
riuose biocheminiuose procesuose. Vienas iš 
jų – atminties stiprinimas. Bėgimas turi tiesio-
ginės įtakos geresnei atminčiai.

• Sukuria aktyvios meditacijos aplinką, bėgant 
lengviau atsijungti nuo kasdienių rūpesčių, 
slegiančių minčių, įsiklausyti į save, nusiramin-
ti, išleisti smegenis trumpų atostogų, o galbūt 
atvirkščiai – pajusti kūrybinį įkvėpimą ir šviežių 
idėjų antplūdį.

• Bėgiojant lauke, įkvepiama daug gryno oro, tai 
puiki proga pasigrožėti aplinkos vaizdais, įsi-
klausyti į garsus. Bėgant paprastai nukeliauja-
ma kelis kartus daugiau nei vaikščiojant, todėl 
aplinkos pažinimo požiūriu tai labai geras būdas  
aprėpti didelius plotus. 

• Bėgant išsiskiria endorfinų, kurie sukelia leng-
vos euforijos, laimės pojūtį. Tai puikus, natū-
ralus būdas be jokių vaistų ar kitokių išorinių 
poveikio priemonių pajusti gyvenimo džiugesį  
ir palaimą.
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• Padeda reguliuoti kūno svorį, sudeginti rie-
balų. Tai ypač juntama pirmus kelis mėnesius 
pradėjus nuolat bėgioti, vėliau organizmas 
prisitaiko ir tokio didelio poveikio svoriui ne-
belieka. Nors pagrindinis veiksnys, lemiantis 
kūno masę, yra mityba, bėgimas gali būti  
papildomas reguliatorius.

• Išstumia priklausomybes tabakui, alkoholiui, 
persivalgymui. Nuolatinis bėgiojimas, tapęs 
įpročiu, yra tarsi geroji priklausomybė, kuri  
nugali blogąsias. Pamėgus bėgimą, pradėjus  
reguliariai bėgioti, nebelieka nei laiko, nei 
noro sau kenkti, pilti į save nuodus.

• Padeda susirasti naujų draugų. Yra įvairių bė-
gimo klubų, organizacijų, renginių ir varžybų, 
kur susirenka smagūs, aktyvūs ir draugiški 
žmonės – tai puiki proga su jais susipažinti, 
pasidalyti patirtimi, vienas kitą papildomai 
motyvuoti.

Kaip pamėgti bėgimą

Viskas prasideda nuo idėjos, kad bėgimas yra puikus, lengvai prieinamas, 
nesudėtingas sportavimo būdas. Kai būsite subrendę pabandyti, pradėkite 
mažais žingsneliais – ir tiesiogine, ir perkeltine prasme. Esu girdėjęs vieną 
linksmą patarimą žmonėms, kuriems labai sunku pradėti. Pirmiausia ap-
siaukite bėgimo batelius ir tiesiog su jais pabūkite. Kitą dieną apsiaukite ir 

išeikite į lauką, bet nebėkite, tiesiog pasivaikščiokite. Trečią dieną šiek tiek 
paeikite ir porą minučių lengvai parisnokite. Svarbiausia per daug savęs ne-
spausti – jeigu bėgdami jaučiate įtampą, nuovargį, diskomfortą – pradėkite 
eiti, grįžkite namo pėsčiomis. Per keletą savaičių ims formuotis įprotis išeiti į 
lauką ir prasibėgti.

Pradedantieji turėtų bėgti negreitai, tokiu tempu, kad galėtų lengvai kvė-
puoti ir šnekučiuotis (angl. conversational pace). Greičiau bėgant kvėpavi-
mas tankėja, gilėja, kalbėti tampa sunku arba neįmanoma. Pirmas kelias 
savaites geriau tokio tempo nepasiekti. Nusiteikite ilgai distancijai ir bėgi-
mas jus lydės visą gyvenimą. Dažna pradedančiųjų klaida yra pernelyg grei-
tai didinami atstumai, tempas ir bendras krūvis. Bėgimas iš tikrųjų gali teikti 
didžiulį malonumą, bet kai jis užvaldo žmogų, galima persistengti. Apimtas 
entuziazmo nepajunti, bet jei kūnas gauna krūvį, kuriam nėra pasiruošęs, 
lengva patirti traumą, o tada gali tekti kelis mėnesius gydytis. Esu matęs ne-
mažai atvejų, kai žmogus pradeda aistringai bėgioti ir po metų kitų perdega, 
nes kelia sau milžiniškus tikslus, persistengia, skiria bėgimui neproporcingai 
daug laiko, kenčia kitos gyvenimo sritys. Tada bėgimas su trenksmu baigiasi 
ir žmogus į tą pusę net nebenori atsigręžti. Kad taip neatsitiktų jums, pamė-
ginkite nusiteikti „ilgai distancijai“ – atstumą, greitį, bendrą krūvį didinkite 
pamažu, darykite poilsio dienas, stenkitės bėgimą vertinti ne kaip darbą ar 
iššūkį, o kaip vieną iš gyvenimo malonumų.

Taisyklinga bėgiko laikysena

Čia aptarsime distancijų bėgimą, nes sprintas yra visai kitas sportas (tai aki-
vaizdžiai matyti net iš sprinterių ir maratonininkų kūno formų skirtumų).

Ko gero, svarbiausias taisyklingos bėgimo formos elementas yra kompak-
tiškas žingsnis, kai koja nėra smarkiai išmetama pirmyn, bet stengiamasi, 
kad ji kuo toliau pasistumtų atgal. Norint atlikti tokį judesį, reikia stengtis, 
kad stipriai dirbtų sėdmenys, nes būtent šie atsakingi, kad koja lenktųsi 
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atgal. Kam to reikia? Visų pirma – kuo mažiau į priekį statoma koja, tuo 
menkiau apkraunamas kelio sąnarys. Antra – sėdmenys yra vieni stipriausių 
ir ištvermingiausių žmogaus raumenų, jie laiko tvirtą tiesų dubenį, stumia 
mus pirmyn. Jei trūksta stipraus tolimo atsispiriančios kojos judesio, sėdme-
nys mažai dalyvauja ir nėra lavinami, daugiau krūvio tenka šlaunims, blauz-
doms ir pėdoms. Be to, aktyviai judantys, įtempti sėdmenys užtikrina tvirtą, 
tiesią visos kojos padėtį – tiek kelis, tiek pėda juda vienoje plokštumoje (pri-
siminkite pavyzdį su durų vyriais).

Antras labai svarbus elementas yra tvirtas, lengvai įtemptas pilvas. Pa-
tyrę bėgikai sako, kad bėgant labiausiai turi pavargti ne kojos ar sėdmenys, 
o pilvas! Aktyvus pilvas padeda išlaikyti tiesią nugarą ir apskritai viso kūno 
stangrumą. Bėgimas tam tikra prasme yra šokinėjimas nuo vienos kojos 
ant kitos, o šokinėjant labai svarbu stangrumas. Pamėginkite šokinėti atpa-
laiduotais pėdų, šlaunų raumenimis ir pamatysite, kad nuo žemės beveik 
nepakylate. Visai kas kita, jei prieš nusileisdami ir iš naujo atsispirdami, 
įtempiate visus kūno raumenis – tampate elastingu „guminuku“, kuris kaip 
spyruoklė atšoka nuo žemės. 

Išlavinta bėgimo forma padeda iki 50 proc. reikiamos energijos gauti do-
vanų – pasitelkiant sausgyslėse tarsi spyruoklėse sukauptą įtempimo ener-
giją. Daugiausia čia padeda Achilo sausgyslė (jungianti užpakalinę blauzdos 
dalį su kulnu). Tačiau norint šia energija pasinaudoti, reikia laiku įtempti rau-
menis ir neleisti jai išsisklaidyti atpalaiduotuose juosmens raumenyse. Šiek 
tiek įtemptas pilvas (ypač svarbi apatinė dalis) ir aktyvūs sėdmenys padeda 
nesukiužti per juosmenį ir išnaudoti atšokimo nuo kelio energiją.

 Bėgant labai naudinga įsivaizduoti, kad nemato-
ma galinga ranka jus laiko tvirtai paėmusi už viršugal-
vio, o visas kūnas tiesus tarsi styga. Ši mintis padeda iš-
laikyti tiesią nugarą ir įtempti juosmens raumenis. 

Taisyklinga bėgiko laikysena – visas 
kūnas tiesus, tarsi ištemptas

Žingsnis kompaktiškas, 
priekinė koja neišmetama 
smarkiai į priekį, o statoma 
po savimi

Žvilgsnis nukreiptas į 
tolį (ne po kojomis)

Pečiai atpalaiduoti, rankos 
lengvai sulenktos, bet 
neįtemptos

Užpakalinė koja 
galingai atsispiria ir 
stumia kūną pirmyn

Pėda statoma priekine 
dalimi – viduriu, jokiu 
būdu ne kulnu į priekį

Judesio variklis ir jėgos 
pagrindas – tvirti ir 
ištvermingi sėdmenų 
raumenys

Pilvas švelniai įtemptas

Dėkojame, kad paskaitėte knygos pradžią. Jei norite tęsti, 
prašome grįžti į www.aistragyventisveikai.lt

PIRKTI
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