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Anotacija 

Dar nesukurtos tinkamos priemonės, kurios užtikrintų efektyvų kūno masės indekso normalizavimą esant padidėjusiam kūno svoriui, 

todėl šiam tikslui pasiekti tiriami ir tobulinami įvairūs gydymo ir profilaktikos metodai. Straipsnyje nagrinėjamos pagrindinės kūno masės 

indekso padidėjimo priežastys ir pasekmės, Rytų medicinos požiūris į šią problemą ir į žmogaus gyvenimo kokybę, aprašytos gydymo ir 
profilaktikos priemonės, galinčios duoti teigiamų pokyčių gydant kūno masės indekso padidėjimą: organizmo valymas (paruošimas), 

korporalinė akupunktūra, aurikulinė akupunktūra, paviršinė akupunktūra, taškinis masažas, fizinės kultūros pratimai, mitybos reguliavimas, 

medicininės paskirties maisto papildų vartojimas. Autorių atlikti klinikiniai tyrimai parodė, kad gydymas esant padidintam kūno masės 
indeksui duoda gerų rezultatų, kai taikomas griežtai individualus gydymo metodų kompleksas kartu įjungiant ir medicininės paskirties maisto 

papildų vartojimą tiek profilaktinėmis, tiek gydomosiomis dozėmis. Po gydymo numatoma 2-3 metų individuali programa kūno masės 

indeksui normalizuoti ir palaikyti naudojant profilaktinę gimnastiką, fitoprofilaktika, refleksoreabilitaciją. 
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: kūno masės indekso padidėjimas, organizmo valymas, korporalinė akupunktūra, aurikulinė akupunktūra, 

paviršinė akupunktūra, taškinis masažas, fizinės kultūros pratimai, mitybos reguliavimas, medicininės paskirties maisto papildai, biologiškai 

aktyvūs taškai, kanalai, fitoprofilaktika, refleksoreabilitacija, profilaktinė gimnastika. 
 

Abstract 
Measures for the efficient body mass index normalization in case of overweight are still underdeveloped; therefore, various methods of 

treatment and prophylaxis of this disorder have been researched. Reasons and consequences of body mass index increment, oriental approach 
to this problem and to life quality, as well as effective measures for treatment and prophylaxis of this disorder are described in this paper. 

The following measures for the normalization of body mass index were researched: organism cleaning, corporal acupuncture, auricular 

acupuncture, surface acupuncture, dotted massage, physical exercises, diet regulation, and food additives for medical purposes. As the 
research shows, treatment of overweight is effective, when strictly individual complex of treatment measures are prescribed including 

consumption of food additives for medical purposes in prophylactic or treatment doses. After the treatment an individual program of 2-3 

years is prescribed for body mass index normalization, which includes preventive gymnastics, phytoprophylaxis and reflex rehabilitation. 
KEY WORDS: body mass index, cleaning of organism, corporal acupuncture, auricular acupuncture, surface acupuncture, dotted massage, 

physical exercises, adjustment of nourishment, food additives of medical purposes, biologically active dots, canals, phytoprophylaxis, reflex 

rehabilitation, preventive gymnastics.   

 

 

Įvadas 
 

Kaip yra žinoma, kūno masės indeksu (toliau KMI) vadinamas koeficientas, kuris apskaičiuojamas 

įvertinant žmogaus ūgį ir jo svorį, lytį ir amžių. Jis apskaičiuojamas žmogaus svorį (kilogramais) padalinus iš to 

žmogaus ūgio, išreikšto metrais, kvadrato. Normalus žmogaus svoris taip pat šiek tiek priklauso nuo jo amžiaus, 

todėl nuo amžiaus šiek tiek priklauso ir KMI.  

Žmogaus kūno masės indeksas ir gyvenimo kokybė priklauso nuo eilės faktorių: dvasinių, fizinių, socialinių 

ir t.t. Visi šie faktoriai žmogaus gyvenimo eigoje kinta ir todėl kinta jų gyvenimo kokybė. 

Galima išskirti pagrindinius faktorius, nulemiančius žmogaus gyvenimo kokybę: 
 

1. Fizinė aplinka (pavyzdžiui: klimatas, vandens ir oro užterštumas, radiacija) 

2. Socialinė aplinka (šeima, draugai, kultūra, religija, ekonomika) 

3. Gyvenimo stilius (mityba, pratimai, vaistai, miegas, seksualinis aktyvumas, laisvalaikio užsiėmimai) 

4. Darbinė veikla (protinis, fizinis, mišrus, pamaininis darbas, pajamos) 

5. Ligos ir neįgalumai (nelaimingi atsitikimai, lėtinės, paveldimos ligos) 

6. Medžiagų apykaita ir jos produktai. 
 

KMI padidėjimas – tai liguista kūno būsena dėl per gausaus riebalų susikaupimo audiniuose. Tokia būsena 

atsiranda, kai su maistu gaunama daugiau kalorijų, negu jų išeikvojama. Maisto medžiagų perteklius iki 90% 

virsta riebalais ir tai atsiliepia vidaus organų funkcijai. Dažniausiai nukenčia  širdies-kraujagyslių, judamojo 

aparato, kvėpavimo sistemų funkcijos. 
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1. KMI padidėjimo pagrindinės priežastys ir pasekmės 
 

Norint įvertinti ar žmogus yra nukrypęs nuo savo normalaus KMI, priklausomai nuo žmogaus ūgio ir 

amžiaus reikia apskaičiuoti normalųjį KMI. Duomenis skaičiavimui galima imti iš 1 lentelėje  pateikto 

didžiausio normalaus svorio priklausomai nuo žmogaus ūgio, amžiaus ir lyties. Galima KMI ir neskaičiuoti, o 

tiesiog orientuotis į 1 lentelėje pateiktą didžiausią normalųjį svorį pagal savo ūgį, amžių ir lytį. 

 

1 lentelė 
Didžiausio normalaus svorio (kilogramais) nustatymas priklausomai nuo ūgio, amžiaus ir lyties 

 

Amžius metais 

Ūgis,

m 

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys 

148 50,8 48,4 55,0 52,3 56,6 54,7 56,0 53,2 53,9 52,2 

150 51,3 48,9 56,7 53,9 58,1 56,5 58,0 55,7 57,3 54,8 

152 53,1 51,0 58,7 55,0 61,5 59,5 61,1 57,6 60,3 55,9 

154 55,3 53,0 61,6 59,1 64,5 62,4 63,8 60,2 61,9 59,0 

156 56,5 55,8 64,4 61,5 67,3 66,0 65,8 62,4 63,7 60,9 

158 61,2 58,1 67,3 64,1 70,4 67,9 68,0 64,5 67,0 62,4 

160 62,9 59,8 69,2 65,8 72,3 69,9 69,7 65,8 68,2 64,6 

162 64,6 61,6 71,0 68,5 74,4 72,2 72,7 68,7 69,1 66,5 

164 67,3 63,6 73,9 70,8 77,2 74,0 75,6 72,0 72,2 70,9 

166 68,8 65,2 74,5 71,8 78,0 76,5 76,3 73,8 74,3 71,5 

168 70,8 68,5 76,2 73,7 79,6 78,2 77,9 74,8 76,0 73,3 

170 72,7 69,2 77,7 75,8 81,0 79,8 79,6 76,8 76,9 75,0 

172 74,1 72,8 79,3 77,0 82,8 81,7 81,1 77,7 78,3 76,3 

174 77,5 74,3 80,8 79,0 84,4 83,7 82,5 79,4 79,5 78,0 

176 80,8 76,8 83,3 79,9 86,0 84,6 84,1 80,5 81,9 79,1 

178 83,0 78,2 85,6 82,4 88,0 86,1 86,5 82,4 82,8 80,9 

180 85,1 80,9 88,0 83,9 89,9 88,1 87,5 84,1 84,4 81,6 

182 87,2 83,3 90,6 87,7 91,4 89,3 89,5 86,5 85,4 82,9 

184 89,1 85,5 92,0 89,4 92,9 90,9 91,6 87,4 88,0 85,8 

186 93,1 89,2 95,0 91,0 96,6 92,9 92,8 89,6 89,0 87,3 

188 95,8 91,8 97,0 94,4 98,0 95,8 95,0 91,5 91,5 88,8 

190 97,1 92,3 99,5 95,6 100,7 97,4 99,4 95,6 94,8 92,9 

 

 

KMI padidėjimas išsivysto dėl įvairių priežasčių, o pagrindinė priežastis (iki 95%) -  t.y. nuolatinis 

persivalgymas ir per mažas fizinis aktyvumas (hipodinamija). 

Be abejo, KMI padidėjimą lemia ir genetinis paveldimumas bei konstitucinės organizmo savybės. Genealių 

20-21 amžiaus atradimų biologijoje ir genetikoje dėka pavyko nustatyti potencialią žmogaus (Homo sapiens) 

gyvenimo trukmę. Genomo ir atskirų genų tyrimai šiuolaikinėje biologijoje ir medicinoje užima vieną iš 

pagrindinių vietų. Šiuo metu jau yra atrastas genialumo genas, apie 30 onkogenų, iššifruota antionkogenų 

struktūra ir t.t. Valteris Geringas iš Bazelio universiteto iš DNK (dezoksriboinukleininė rūgštis) išskyrė 

ilgaamžiškumo geną. Yra apskaičiuota, kad maksimalus galimas žmogaus ląstelių dalinimosi (mitozės) skaičius 

per jo gyvenimą yra 50, o po to jos neišvengiamai žūsta. Tokia mitozė atitinka apie 120 žmogaus gyvenimo 

metų. Tam, kad žmogus galėtų realizuoti savo potencialią 120 metų gyvenimo programą, jis turi rūpintis savo 

sveikata visą gyvenimą, nes sveikata neegzistuoja savaime, kaip vieną kartą duota, pastovi ir nekintama. 

Dažnai svoris padidėja dirbant sėdimą darbą, ilgai gulint po traumos, sergant kai kuriomis infekcinėmis  bei 

psichinėmis ligomis, nustojus aktyviai sportuoti, sistemingai vartojant alkoholį, nikotiną, narkotines medžiagas, 

kai kuriuos medikamentus (pvz. hormoninius preparatus, antidepresantus ir kt.). Taip pat per didelis Na druskos, 

saldiklių taip pat skysčių vartojimas didina galimybę susidaryti antsvoriui. Be to šiuolaikinėje mityboje trūksta 

svarbių maistinių medžiagų (pvz., lipidų, steroidų, vitaminų, mineralinių, skaidulinių medžiagų, kurios dėl 

ilgesnio produkto galiojimo laiko yra pašalinamos iš mūsų maisto. 

Dėl nepakankamo fizinio aktyvumo ir persivalgymo dažniausiai pradeda pilnėti  30-40 m. amžiaus moterys 

ir 40-50 metų vyrai. Šiuo amžiaus laikotarpiu žmonės yra darbingi ir pakankamai aktyvūs, tačiau laikui bėgant jų 

sveikata blogėja. gali sutrikti širdies veikla, padidėti kraujospūdis, sutrikti kraujotaka, pablogėti judamojo 

aparato būklė. Esant padidėjusiam KMI, žmogų daugiau vargina vidurių užkietėjimai, išsiplečia kojų venos, 
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dažniau sergama tulžies pūslės, kasos uždegimais, tulžies pūslės akmenlige, ateroskleroze, odos ligomis, 

impotencija bei menstruacijų ciklo sutrikimais ir kt. 

JAV mokslininkų duomenimis, kai KMI padidėjęs 20 %, mirtingumas nuo širdies-kraujagyslių ligų padidėja 

irgi 20%. Žmonės, turintys padidintą KMI, gyvena 8-10 metų trumpiau. 

Išanalizavęs literatūros duomenis apie ryšį tarp kūno masės indekso (KMI, kg/m2 bei mirtingumą nuo visų 

priežasčių ir optimalaus kūno svorio reikšmės ilgesniam gyvenimui, R. P. Trociano ir kt. (1996) teigia, kad 

mirtingumo rizika didesnė, kai svoris yra per mažas arba per didelis. 

Eksperimentiniais tyrimais įrodyta, (Mc Carter R.J., 1995), kad mažesnis kalorijų kiekio suvartojimas ilgina 

visų gyvūnų gyvenimą, didina žmonių ilgaamžiškumą, lėtina funkcinių galimybių mažėjimo ir silpnėjimo mastą 

ir mažina įvairių ligų atsiradimo tikimybę. 

Yra duomenų, kad suvartojamų kalorijų ribojimas šiek tiek pažemina temperatūrą, tuomet ląstelės gali 

išlaikyti mažesnius genetinius pažeidimus ir yra labiau pasirengusias atsigauti nei esant aukštesnei kūno 

temperatūrai, be to, mokslininkai daro prielaidas, jog kalorijų sumažėjimas išsaugo ląstelių sugebėjimą daugintis, 

palaiko augimo hormono lygį ir turi apsauginį poveikį imuninei sistemai [1]. 

Nuo 20 a. pabaigos iki 21 a. pradžios mityba ir maisto produktai pakito daugiau nei 90%. Atsirado visiškai 

kitokie mitybos stereotipai. Mažai liko pilnaverčių maisto produktų, nekalbant jau apie genetiškai modifikuotus 

produktus. Maistas pasidarė per sūrus, per saldus (viršija leidžiamas normas dešimtis ar šimtus kartų, skatina 

apetitą, agresiją), per riebus, per daug išvalytas (rafinuotas), per daug turintis nereikalingų junginių, kaip 

pavyzdžiui, nitratų. Šiuolaikiniams mokslininkams kelia susirūpinimą tai, kad dabar rūgštinio maisto vartojama 

dar daugiau, o tai kenkia sveikatai (skatina ankstyvą aterosklerozės ir kitų susirgimų vystimąsi), o taip pat didina 

galimybę užsiauginti nereikalingus kilogramus [2]. 

Organizmas, o ir ląstelės yra pastovioje stresinėje būsenoje, negaudamos statybinių medžiagų, kurios 

reikalingos ląstelėms regeneruoti, ir energijos, reikalingos metabolizmo produktams (šlakams) išskirti. Tai 

sukelia įvairius neigiamus procesus žmogaus organizme ir žmogus atsiduria akistatoje su liga. 

Organizmas bando pats kovoti (išsivaduoti nuo toksinių medžiagų: temperatūra, kosulys, padidintas 

prakaitavimas, šlapinimasis ir t.t.) padeda pašalinti dalį nereikalingų medžiagų. Jei organizmas nebepajėgia 

apsivalyti, o žmogus dar toliau didina toksinių medžiagų kiekį, tai organizmas tas medžiagas pradeda kaupti 

įvairiose kūno dalyse. 

Jei perkraunami inkstai, pamatysime „maišelius“ paakiuose, kadangi kraujyje esančios medžiagos šalinamos 

per inkstus, dalis jų lieka druskų, kristalų (akmenų) pavidalu. 

Per didelės riebalų sankaupos susidaro atitinkamuose organuose ir kūno dalyse (inkstai, kepenys, kasa ir t.t., 

klubų, pilvo, krūtų sritys.) 

Susiaurėja kraujagyslės, blogėja klausa, regėjimas, atsiranda nereikalingų žmogaus organizmui darinių 

(miomų, fibromų, cistų, akmenų, gėrybinių, piktybinių navikų ir t.t.). Visa tai sukelia vienokį ar kitokį 

diskomfortą ir yra jau tolimas signalas, kad žmogus jau kažką ne taip daro. Pradėjus aktyviai keisti savo 

gyvenimo ir mitybos įpročius žmogaus organizme vyksta regeneraciniai procesai. 

 

 

2. Rytų medicinos požiūris į KMI ir žmogaus gyvenimo kokybę 
 

Rytų šalyse akcentuojamas pagrindinis mitybos principas, tai yra jos subalansavimas. Rytiečiai maistą 

skirsto į  šarminį (vaisiai, daržovės, rūgpienis, pasukos ir pan.) ir į rūgštųjį (mėsa, žuvis ir pan.). 

Sviestas laikomas neutraliu maistu, o kiaušiniai ir varškė – koncentruotu. Šių produktų vartojimą reiktų 

riboti ir sveikiems, ir ligoniams.  

Šarminis maistas valo organizmą, virškinant išskiria nedaug atliekų, o vartojant rūgštinį maistą organizme 

kaupiasi „šlakai“. 

Rytų medicinos diagnostika ir gydymo metodai pagrįsti teiginiu, jog tai polinkis į bioenergetinę žmogaus 

sistemą, kaip į visumą, kuri yra tarpinė grandis tarp žmogaus fizinės ir dvasinės prigimties. Žmogaus kūnas buvo 

suskirstytas į 14  klasikinių kanalų (meridianų), kurie sudaryti iš 365 BAT (biologiškai aktyvių taškų) ir turi savo 

vidinę IN ir išorinę JAN eigą ir sudaro vieningą funkcinę sistemą. Kiekvienas kanalas yra atsakingas už vieno ar 

kito organo, ar visos sistemos veiklą (pavyzdžiui, vandens-druskų, baltymų-angliavandenių sistemas ir jų 

veiklą). Sutrikus energijos „Ci“ cirkuliacijai kuriame nors iš kanalų, sutrinka vienos ar eilės sistemų normalus 

funkcionavimas, kuris per ilgesnį laiką gali tapti šimtų ligų priežastimi. Rytų medicinoje visos energijos rūšys 

tarpusavyje susijusios ir vienos sutrikimas veikia kitas, o tuo pačiu ir viso organizmo funkcijas. Sureguliavus 

žmogaus energetinę sistemą, normalizuojasi visų sistemų, organų bei medžiagų apykaitos procesai [3,4,5,6,7,8]. 

Funkcinės žmogaus organizmo sistemos atrodytų  (išsidėstytų) taip: dvasinis elementas šviesa sukuria 

energetinę sistemą, karštis arba oras sukuria nervų ir endokrininę sistemą, vėjas arba medis sukuria raumenų 

sistemą, šiluma arba ugnis sukuria kraujotakos sistemą, drėgmė-žemė – virškinimo ir limfinę sistemą, sausra-

metalas – jungiamojo audinio ir sausgyslių sistemą, šaltis-vanduo – kaulų sistemą. Rytų medicina į žmogaus 

organizmą žiūri kaip į neatskiriamą šių sistemų visumą. 



  80 

 

Pagrindiniai organai ir kūno dalys išsidėsto taip: šviesa – meridianai (kanalai), čakros. Galva, karštis-oras – 

galvos smegenys, nugaros smegenys, krūtinė, vėjas – kepenys – kairė koja, šaltis – dešinė koja, šiluma – kairė 

ranka, drėgmė – pilvas, sausra – dešinė koja, šaltis – dešinė koja. Tokiu būdu susidarytų žmogaus organizmas, 

kaip visumoje tarpusavyje tampriai susijusi dvasinė, energetinė, organinė ir funkcinė sistemos. 1 paveikslėlyje 

pateikta 5 gamtos elementų, energijų ir meridianų (kanalų) sąryšio schema, atspindinti Rytų medicinos filosofiją.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 pav. 5 gamtos elementų, energijų ir meridianų (kanalų) sąryšio schema, atspindinti Rytų medicinos filosofiją 

inkstai 

šlapimo 
pūslė 

Vanduo           

         

Šaltis          

Baimė    

perikardas 

3 kūno 

dalys 

Oras           

         

Karštis          

Meilė    

C-širdis 

Ig-plonasis 
žarnynas 

Šiluma           

         

Ugnis          

Džiaugsmas 

kepenys 

tulžies 
pūslė 

Medis      

         

Vėjas          

Pyktis   

plaučiai 

storasis 
žarnynas 

Metalas           

         

Sausra 

Liūdesys   

Žemė           

         

kasa,  
skrandis 

Drėgmė          

Nerimas  

blužnis  

stuburo 

smegenys 
galvos 

smegenys 
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2 lentelėje pavaizduota žmogaus kūno energetinė sistema, kuri susieja Zodiako simbolį, gamtos elementą, 

energiją, emociją, meridianą (kanalą), jo maksimalų veikimo laiką, organą ir ligą arba simptomą. Meridianų 

(kanalų) raidinis ženklinimas atitinka tarptautinę prancūzų-kinų klasifikaciją. 3 lentelėje pateiktas organizmo 

aktyvumo (žmogaus organizmo biologinio laikrodžio) aprašymas pagal atskirus kanalus [3]. 
 

2 lentelė 

Ligos ir simptomai, rodantys, kuri sistema pažeista 
 

Energinė sistema 

Ugnis – Šiluma Metalas – Sausra Žemė –Drėgmė Vanduo – Šaltis Oras – Karštis Medis – Vėjas 

P GI E RP C IG V R MC TR VB F 

Avinas Jautis Dvyniai Vėžys Liūtas Mergelė Svarstyklės Skorpionas Šaulys Ožiaragis Vandenis Žuvys 

03.21-

04.20 

04.21-

05.21 

05.22-

06.21 

06.22-

07.22 

07.23-

08.23 

08.24-

09.23 

09.24-

10.23 

10.24-

11.22 

11.23-

12.21 

12.22-

01.20 

01.21-

02.19 

02.20-

03.20 

Plaučių 

kanalas 

Storųjų 

žarnų k. 

Skrandžio 

kanalas 

Blužnies-

kasos k. 

Širdies 

kanalas 

Plonųjų 

žarnų k. 

Šlapimo 

pūslės k. 

Inkstų 

kanalas 

Perikardo 

kanalas 

3 kūno 

dalių k. 

Tulžies 

pūslės k. 

Kepenų 

kanalas 

3-5 h 5-7 h 7-9 h 9-11 h 11-13 h 13-15 h 15-17 h 17-19 h 19-21 h 21-23 h 23-1 h 1-3 h 

Šou-tai- 

in-fei- 

czin 

Šou-jan-

min-da-

čan-czin 

Czu-jan-

min-vei-

czin 

Czu-tai- 

in-pi- 

czin 

Šou-šao-

in-sin-

czin 

Šou-tai-

jan-siao-

čan-czin 

Czu-tai-

jan-pan-

guan-czin 

Czu-šao-

in-šen- 

czin 

Cziuc in-

sin-bao-lo-

czin 

Šou-šao-

jan-san-

cziao-czin 

Czu-šao-

jan-dan-

czin 

Czu-

cziuc-in-

gan-czin 

 

o Infekcinės-už-

degiminės ligos 

o Padidintas 

kraujospūdis 

o Kosulys, dusu-

lys, skausmai 

krūtinėje 

o Plaučių ligos 

o Odos ligos 

o Polinkis perša-

limo ligoms 

o Varikozinis ve-

nų išsiplėtimas 

o Atminties 

sutrikimai 

o Insultai 

o Aterosklerozė 

o Cukraligė 

o Alkoholizmas 

o Narkomanija 

o Limfos 

cirkuliacijos 

sutrikimai 

o Kraujo ligos  

o Virškinimo 

organų ligos 

o Antsvoris 

o Raumenų ligos 

o Prastas apetitas,  

persivalgymas 

o Odos ligos 

o Psichinės ligos 

o TBC 

o Stuburo ligos 

o Neuropsichiniai 

susirgimai 

o Širdies ir krau-

jagyslių ligos 

o Reumatoidinis 

artritas, vilkligė 

o Psichozė, 

šizofrenija  

o Gausus 

prakaitavimas 

o Mikčiojimas  

o Skausmai 

krūtinėje 

o Klausos 

pablogėjimas 

o Galvos skausmai 

o Prostatos ligos 

o Kraujo ligos 

o Ūgio ir augimo 

vystymosi 

sutrikimai 

o Išsėtinė sklerozė 

o Skysčių metabo-

lizmo sutrikimai  

o Stuburo, kaulų, są-

narių, dantų ligos  

o Regėjimo ir 

klausos silpnumas 

o Nevaisingumas, 

persileidimas, 

impotencija 

o Inkstų ligos 

o Endokrininės ligos 

 

o Alkoholizmas 

o Galvos skausmai, 

svaigimas 

o Artritai 

o Kurtumas, ūžimas 

ausyse 

o Akių ligos  

o Epilepsija 

o Depresinės 

būsenos, 

psichikos 

sutrikimai 

o Širdies, plaučių, 

skrandžio ligos 

o Virškinimo ligos 

o Tarpšonkaulinė 

neuralgija 

o Nervingumas, 

irzlumas, fobijos 

o Įtampa, tremo-

ras, spazmai 

o Anemija 

o Judesių 

koordinacijos 

sutrikimai, 

plaučių ligos 

o Kartumas 

burnoje, 

podagra 

o Nereguliarios 

mėnesinės, lyti-

nių organų ligos 

o Virškinimo ligos 

o Akių ligos 

o Alkoholizmas 

P 

Tinka pieno pro-

duktai, daržovės, 

grūdinės kultūros, 

kruopos, vaisiai, 

riešutai, 2-3 k. per 

savaitę paukštiena, 

žuvis. Tinka 

saulės, vandens 

vonios, fi-zinis 

krūvis. Visiš-kai 

netinka rūky-mas 

ir stipri arbata. 

GI 

Tinka 3-4 k. per 

savaitę paukštiena 

arba žuvis, grūdai, 

šviežios ir troškin-

tos daržovės, vai-

siai, rūgpienis. 

Naudingos 

išsikrovimo 

dienos, 

individualus 

masažas, saulės, 

oro vonios. 

E 

Labiau tinka 

vegetarinis maistas, 

paukštiena, žuvis 

1-3 k. per savaitę 

nedideliais 

kiekiais, žolės ir 

prieskoniai. 

Naudingos 

iškrovos dienos, 

būtina sauna, 

fizinis krūvis. 

 

 

RP 

Tinka subalansuota 

dieta, mėsa 2-3 k. 

per savaitę, būtini 

pieno produktai, 

rūgpienis, jogurtai, 

kruopos, vaisiai, 

žalumynai. 

Naudinga mankšta, 

masažas, vandens 

procedūros. 

C 

Tinka valgyti mėsą 

(jautiena, paukštie-

na, kalakutiena), po 

50 metų sumažinti 

mėsos kiekį, dau-

giau naudoti kruo-

pas, daržoves, 

vaisius, citrinas, 

razinas, slyvas, 

svogūnus, agurkus, 

salotas. 

 

IG 

Tinka vegetarinė 

mityba, kefyras, jo-

gurtas, sūriai, dau-

giau salotos iš dar-

žovių ir vaisių, grū-

diniai produktai, 

daug baltymų tu-

rintis maistas. 

Duona ir bulvės 

nelabai tinka. Nau-

dinga kvėpavimo 

gimnastika, darbas 

sode, geras poilsis. 

V 

Naudotini minimalūs 

mėsos kiekiai, tinka 

daržovės, grubaus 

malimo grūdai, auga-

linis aliejus, pieno 

produktai, vaisiai. 

Naudingas geras 

poilsis, juokas.  

 

 

 

 

R 

Iki 50 metų tinka 

mėsa, daug baltymų, 

vėliau žuvis, mažiau 

krakmolo turinčių 

produktų, vaisiai, 

daržovės kruopos, 

pieno produktai. 

MC 

Tinka daugiau 

vegetariškas maistas,  

mėsą galima valgyti 

1-2 k. per savaitę. 

Rekomenduojama 

vaisius ir daržoves 

valgyti nenulupus jų 

odos. 

 

 

 

 

TR 

Patariama visada 

valgyti tik šviežią 

maistą, nes linkę 

apsinuodyti. Tinka 

jogurtai, liesa varškė, 

daržovės, vaisiai. 

Mėsos galima valgyti 

nedaug, nevalgyti 

šalto maisto. 

Naudingas ilgas 

bėgimas, ėjimas, 

mankšta. 

VB 

Iki 40 metų tinka 

mišri mityba, vėliau 

vegetarinė, mėsa 

mažinama, 

daržovės, vaisiai, 

rūgpienis, grūdai. 

Naudingos 

išsikrovimo dienos, 

mankšta, sauna. 

 

 

 

F 

Tinka tik lengvai 

virškinamas mais-

tas, po 40 metų 

tikslinga atsisakyti 

mėsos, reikia 

daržovių, vaisių, 

jogurtų, rūgpienio, 

negalima vartoti 

alkoholį. 
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3 lentelė 

Žmogaus organizmo biologinis laikrodis pagal atskirus kanalus 
 

Kanalas Laikotarpis Valanda Organizmo aktyvumo aprašymas 

P 3-5 val. 

Trečia Mūsų organizmas ilsisi. Šiuo laiku laikotarpiu kraujospūdis žemiausias, 

pulsas ir kvėpavimas – normaliausi. 

Ketvirta Kraujospūdis vis dar žemas. Į smegenis pakliūva labai mažai kraujo. Šią 

valandą miršta daugiausia  žmonių. Organizmas dirba „mažiausiais apsi-

sukimais“, bet klausa labai jautri: pažadinti gali menkiausias triukšmas. 

G1 5-7 val. 

Penkta Ilsisi ir nefunkcionuoja inkstai. Jau keliskart esame praėję visas miego 

fazes – nuo lengvo su gražiais sapnų vaizdais iki gilaus miego be sapnų. 

Tas, kas keliasi šiuo metu, greitai nubunda ir būna žvalus. 

Šešta Kraujospūdis kyla, širdis pradeda greičiau plakti, pulsuoja kraujas. 

Organizmas nubunda, nors dar norisi miego. 

E 7-9 val. 

Septinta Organizmas ypač atsparus. Šiuo laikotarpiu patekę virusai ar bakterijos 

nesukelia infekcijos. 

Aštunta Organizmas pailsėjęs, kepenys pašalinusios visas nuodingas medžiagas. 

Šiuo laikotarpiu jokiu būdu negalima vartoti alkoholio. 

RP 9-11 val. 

Devinta Psichika aktyvėja, silpnėja jautrumas skausmui. Širdis dirba ritmingai. 

Dešimta Mūsų aktyvumas didėja. Esame geriausios sportinės formos. Galime kalnus 

„nuversti“ ir „skaldyti“ uolas. Tokia energija nemažėja iki pietų. Pasišne-

kučiavimai šiuo metu prie kavos puodelio – tai energijos švaistymas. 

C 11-13 val. 
Vienuolikta Širdis dirba ritmingai, psichika aktyvi. Nejaučiame net per didelio krūvio. 

Dvylikta Esame pilni jėgų. Šiuo laiku nereikia daug valgyti, geriau palaukti 

valandėlę iki pietų. 

Ig 13-15 val. 

Trylikta Kepenys ilsisi. Į kraują patenka mažiau gliukozės. Baigėsi pirmasis dienos 

aktyvumo laikotarpis. Imame jausti nuovargį. Reikia poilsio. 

Keturiolikta Energija mažėja, reakcijos silpnesnės. Tai antras didžiausias jėgų nuopuolis 

per 24 valandų ciklą. 

V 15-17 val. 

Penkiolikta Mūsų savijauta vėl pagerėja. Puikiai jaučiame kvapą ir skonį. Smaguriai 

būtent šiuo metu sėda prie stalo. 

Šešiolikta Didėja cukraus kiekis kraujuje, bet tai nėra ligos požymis. Po kurio laiko 

jis sumažėja. 

R 17-19 val. 

Septyniolikta Mūsų pajėgumas vis dar didelis. Šiuo metu sportininkai intensyviausiai 

treniruojasi. 

Aštuoniolikta Vėl sumažėja jautrumas skausmui. Jaučiame poreikį judėti, žvalumas irgi 

palaipsniui mažėja. 

MC 19-21 val. 

Devyniolikta Kraujospūdis kyla, tampame nervingi, greitai susibarame dėl smulkmenų. 

Nepalankus laikas alergikams. Gali įsiskaudėti galvą. 

Dvidešimta Mūsų svoris maksimaliai padidėja, judesiai tampa ypač greiti. Vairuotojai 

– geros formos. Šiuo metu mažiausiai įvyksta nelaimių keliuose. 

TR 21-23 val. 

Dvidešimt 

pirma 

Psichika stabili. Ši valanda palanki studentams ir aktoriams, kurie privalo 

išmokti atmintinai kokį nors tekstą ar vaidmenį, nes vakarais sustiprėja 

atmintis. 

Dvidešimt 

antra  

Baltųjų kraujo kūnelių padaugėja nuo 5-8 iki 12 tūkstančių vienetų 

kvadratiniame milimetre. Krinta kūno temperatūra. 

VB 23-1 val. 

Dvidešimt 

trečia 

Mūsų organizmas ruošiasi miegoti, bet ląstelių atsinaujinimas vyksta 

toliau. 

Dvidešimt 

ketvirta 

Jeigu jau miegame apie dvi valandas, regime gražų sapną. Visas organiz-

mas, ypač smegenys, tikrina gautą informaciją, pašalindamos jos perteklių. 

F 1-3 val. 

Pirma  Dauguma žmonių miega jau apie 3 valandas, praėję visas miego fazes. 

Dabar prasideda lengvo miego fazė, galima lengvai nubusti. Būtent šiuo 

metu esame jautrūs skausmui. 

Antra Daugelio organų veikla sulėtėja. Tik kepenys šiuo ramybės laiku 

intensyviai dirba: pašalina visas nuodingąsias medžiagas. Mūsų organiz-

mas „stipriai skalbiamas“. O jei nemiegate, tai tokiu laiku negerkite kavos, 

nei arbatos, nei alkoholio. Geriausia išgerti stiklinę vandens arba pieno. 
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Senovės gydytojai tvirtino, jog oda yra kanalų sistemos dalis, o 12 odos zonų atitinka 12 pagrindinių 

kanalų. Pagrindiniai kanalai yra giliai raumenyse, o jų atsišakojimai išsidėstę visame odos paviršiuje. Kai išorinė 

ligą sukelianti energija patenka į odą, poros atsidaro. Ligą sukelianti energija pirmiausia prasiskverbia į 

pagrindinių kanalų atsišakojimus. Užpildžiusi atsišakojimus jis skverbiasi gilyn į pagrindinius kanalus. O kai ji 

užpildo ir pagrindinius kanalus, prasiskverbia dar giliau – į vidaus organus. Tokiu būdu ligą sukelianti energija 

pirmiausia prasiskverbia į odą, per ją patenka į kanalus, kuriais nukeliauja į vidaus organus. Kita vertus, vidaus 

organų susirgimas pasireiškia ir odos paviršiuje, sukeldamas įvairius patologinius sutrikimus. Atsiranda 

skausmingi taškai, skausmingos zonos, odos niežėjimas, odos spalvos pokyčiai ir t.t. [3]. 

Šiuolaikinė ortodoksinė medicina kol kas yra daugiau įsigilinusi tik į organinę sistemą (pavyzdžiui, kepenų, 

inkstų, širdies ir kitų organų pakenkimus). 

Mūsų nagrinėjamu atveju KMI padidėjimą pagal Rytų mediciną veikia žemės elementas, drėgmės energija, 

RP – kasos, blužnies, E – skrandžio energetiniai kanalai ir jų santykis su kitais energetiniais kanalais bei 

sistemomis. 

 

 

3. Ligonių su padidintu KMI klinikiniai tyrimai 
 

Kauno refleksoterapijos klinikos duomenimis per 2002 – 2005 m. buvo atliktas kompleksinis tyrimas ir 

gydymas 98 asmenims turintiems padidintą KMI. Iš jų: 72 moterys ir 26 vyrai, 17 – 62 m. amžiaus. Vidutiniškas 

amžius sudarė – 37,5 m. Padidintas kūno masės indeksas nustatytas 20 (18,7%) asmenų, pirma nutukimo stadija 

– 27 (25,2%), antra stadija -  42 (39,2%) ir trečia stadija - 18 (16,8%) pacientų. 

Antsvorio priežasčių analizė padėjo nustatyti, kad nors ir labai svarbią vietą ligų išsivystyme turi genetinis 

paveldimumas (58,9%), tačiau  pagrindinis vaidmuo  tenka per dideliam maisto suvartojimui (persivalgymui), 

ypatingai vakarinis ir naktinis valgymas (95,3%), mažai aktyvus gyvenimo būdas (hipodinamija) (90,7%), 

moterų fiziologiniai pakitimai dėl nėštumo, gimdymo ir menstruacijų (29%), psichoemocinė įtampa ir stresai 

(27,1%), komplikacijos ir gretutiniai susirgimai nustatyti: hipertenzija – 29 (27,1%) pacientų, cukraligė II tipo – 

(4,1%), gliukozės tolerancijos sutrikimai - 17 (15,9%), dislipidemija – 44 (4.1%), širdies kairiojo skilvelio 

hipertonija – 26 (24,3%), tulžies pūslės ligos ir kepenų susiliejimas (riebalinė hepatozė) -  16 (15%), 

menstruacinio ciklo sutrikimai – 12 (11,2%), judamojo aparato sutrikimai – 15 (14,1%). 

Kadangi KMI padidėjimo viena iš pagrindinių priežasčių yra per didelis apetitas ir per didelis maisto kiekis, 

mes skirdami gydymą, akcentavome į šias pagrindines priežastis. Priėjome išvadą, kad gydant nutukimą 

svarbiausi yra šie momentai: pagreitinti medžiagų apykaitos procesus audiniuose, sumažinti apetitą, sutvarkyti 

mitybą, skiriant mažiau kaloringą maistą, įjungti fizinius pratimus, mankštą. 

Medžiagų apykaitos procesams pagreitinti rekomendavome vartoti daugiau šarminį maistą, o ryte ir per 

pietus po valgio buvo vartojamas preparatas turintis chromo (Chromvitalis). Vakarinio ir naktinio valgymo buvo 

atsisakyta, o vietoj vakarienės buvo vartojamas kokteilis, kuriame gausu įvairių amino rūgščių. 

Norėdami sumažinti apetitą ir pagreitinti medžiagų apykaitą skyrėme akupunktūrą, taškinį masažą bei 

klasikinį masažą. Toliau straipsnyje yra pateikti korporaliniai, aurikuliniai bei taškinio masažo biologiškai 

aktyvūs taškai, kuriuos naudojome antsvoriui gydyti. 

 

 

4. Netradiciniai kompleksiniai ligonių su padidintu KMI gydymo metodai  
 

KMI reguliavimui taikomi šie gydymo metodai: 

 

 organizmo paruošimas (valymas), 

 korporalinė akupunktūra (gydymas adatomis), 

 aurikulinė akupunktūra (gydymas mikroadatomis), 

 paviršinė akupunktūra (gydymas daugiaadatiniu plaktukėliu), 

 taškinis masažas (veikimas į BAT), 

 mitybos reguliavimas, 

 individualiai parinktas pratimų kompleksas, 

 medicininės paskirties maisto papildai (fitopreparatai – augalinės kilmės natūralūs preparatai). 

 

„Žydėjimo“ metodas – paviršinė akupunktūra – mei-hua-žen 
 

„Žydėjimo“ metodo tikslas – terapinis arba profilaktinis efektas. Jis pasiekiamas panaudojant daugiaadatinį 

plaktukėlį, kurį sudaro 5-10 nedidelių adatų, įtvirtintų mediniame arba plastmasiniame korpuse. Taikant šį 

metodą, per kanalus, kurie sujungia atitinkamas odos sritis su atitinkamais organais, daromas poveikis 
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organizmui, reguliuojama visų rūšių energija ir emocijos, atstatoma IN – JAN pusiausvyra, gerinamas organizmo 

reaktyvumas ir t.t. 

Pagrindinė veikimo sritis: vidurinė ir žemutinė stuburo dalis. Papildoma veikimo sritis: išorinis žasto ir 

vidinis blauzdos paviršius. 

Taškinis masažas skatina greitesnę medžiagų apykaitą audiniuose, pagerina judamojo aparato funkciją. Tuo 

tikslu naudojami ne tik stuburo segmentiniai, bet ir bendri BAT, o taip pat ir vietiniai, jei tam yra indikacijos. 

Žmogaus kūno korporaliniai, aurikuliniai bei taškinio masažo biologiškai aktyvūs taškai, kurie buvo naudoti 

viršsvoriui gydyti, yra pateikti 4 lentelėje. 

 

4 lentelė 

Biologiškai aktyvūs taškai, naudoti viršsvoriui gydyti 
 

Korporaliniai BAT 

He-gu G14 Ciui-či GI11 Bi-nao GI14 

Bu-žun E19 In-ši E33 Cziu-san-li E36 

Sin-czian F2 Čžun-fen F4 Cžan-men F13 

Ven-liu G17 Čžun-van I12 Czian-li I1 

Jan-či TR4 Čži-gou TR6 Jan-lin-ciuan VB34 

Pi-šu V20 Šen-šu V23 Pan-guan-šu V28 

Aurikuliniai BAT 

Vidaus sekrecijos liaukos – AT22 šen-men AT55 hipofizinis – AT28 

skrandis  - AT87 simpatinė nervų sistema – 51 antinksčiai – AT13 

badas – AT18 troškulys – AT17  

Taškinio masažo BAT 

Er-czian G12 Bi-nao GI14 Vai-lin E26 

Šui-dao E28 Cziu-san-li E36 sian-van J10 

Čžun-van I12 Fen-či VB20 Jan-lin-ciuan VB34 

Sian-in-cziao RP6 Vei-šu V21 Da-čan-šu V25 

 

 

Rekomenduojami BAT deriniai 

 

Pirma procedūra – bi-nao GI14, čžun-van I12, cziu-san-li E36, vidaus sekrecijos liaukos AT22 – simetriškai. 

Antra procedūra – fen či VB20, vei-šu V21, hipofizinis AT28 – simetriškai. 

Trečia procedūra  - vidaus sekrecijos liaukos AT22 dešinėje, badas AT18 – simetriškai. 

Ketvirta procedūra – badas AT18, troškulys AT17 – simetriškai, paliekant adatas 7-14 dienų, kurios turi būti 

masažuojamos arba veikiamos magnetu 2-3 kartus per dieną po 15-30 sek. 

 

Tikslinga pravesti 1-2 gydymo ciklus po 6-12 procedūrų su 7-10 dienų pertraukomis tarp ciklų. 

Geresnis tarpinis efektas gaunamas tada, kai ligoniai su padidintu KMI  gydomi kompleksiškai: vartojant 

mažai kaloringą maistą, užsiiminėjant fizine kultūra, taikant hidrotermoterapiją. Labai svarbu riboti valgomosios 

druskos, saldiklių, baltų miltų produktų, prieskoninio maisto ir skysčių vartojimą. 

 

Mitybos reguliavimas 

 

Mitybai subalansuoti rekomenduojame laikytis taisyklingos mitybos principų, kurie čia pateikiami. Jie 

sudaryti remiantis daugelio autorių tyrimais [1,2,3,4,7,9]. 
 

1. Produktų pasiskirstymas dienos racione turi būti griežtai reglamentuojamas. Pavyzdžiui: augalinio 

maisto dalis turi sudaryti 50-60% (ir kuo daugiau žaliame arba pusiau žaliame pavidale), 

angliavandenių -  20-25%, o likusią dalį – baltyminis maistas (geriau augalinės kilmės), suvalgomas 15-

20 min. prieš likusios maisto dalies valgymą. 

2. Skysčius vartoti ne vėliau, kaip15-20 min. iki valgymo ir po 1,5-2 val. po valgio. Po valgio būtina 

praskalauti burną nedideliu kiekiu vandens. 
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3. Augalinį maistą (salotas, mišraines ir pan.) valgyti 8-10 min. prieš baltyminį maistą ir angliavandenių 

turintį maistą. 

4. Nevartoti kartu angliavandenių ir baltymų. 

5. Per parą suvartoti 2,2-2,5 litr. skysčių (kartu su pirmais patiekalais ir sultimis). 

6. Atsisakyti kepto maisto, riebių buljonų, lieso pieno, dirbtinių rafinuotų produktų (rūkytų gaminių, 

dešrų, konditerijos gaminių, cukraus, saldainių, baltos duonos irk t.) 

7. Maistą sąžiningai, daug kartų sukramtyti iki tokio laipsnio, kol išnyks jo specifinis skonis. Tokiu būdu 

kramtant sotumo jausmas ateina greičiau ir žmogus pasijunta sotus suvalgęs 2-3 kartus mažiau. Dantų 

niekada nereikia laikyti sukąstų, nes žandikauliai taip pat yra ir elektrodai, kurie, sukandus dantis, 

uždaro elektros grandinę subtiliame energetiniame lygmenyje ir tai neigiamai atsiliepia smegenų 

veiklai. 

8. Nesėsti prie stalo įpykus, įsiutus, nes tokioje būsenoje suvalgytas maistas neduos jokios naudos. Visada 

būti geranoriškai nusiteikus. Neatsakyti pykčiui į pyktį, nes tai gali grįžti bumerangu paties sveikatai. 

9. Vengti miegoti po valgio. Naudingesni yra pasivaikščiojimai arba skaitymas gryname ore. 

10. Valgyti ne dažniau kaip 3-4 kartus per dieną. Geriau praleisti vieną valgymą, negu perpildyti skrandį, 

kuris irgi turi ilsėtis. Vakarienė turi būti ne vėliau, kaip 19 val. vietos laiku. Nakčiai galima išgerti 

sulčių, vandens su citrina arba rūgpienio. 

11. Vieną dieną savaitėje įvesti svorio iškrovimo dieną (vaisių, sulčių), kuri gali trukti nuo 24 val. iki 36 

val. Arba galima valgyti monoproduktą per visą įkrovos laiką. 

12. Sergant ir turint temperatūros geriau nieko nevalgyti, išskyrus vandenį ir sultis. 

13. Suvalgytas maistas turi būti kompensuotas judėjimu. 

14. Perėjimas prie šio mitybos rėžimo užtrunka nuo 3 iki 6 mėn. Jo reikia laikytis visą gyvenimą. 
 

 

Įdomu pastebėti, kad panašūs taisyklingos mitybos principai jau buvo žinomi prieš tūkstančius metų. Tuo 

galima įsitikinti susipažinus su čia pateiktais iš Biblijos išrinktais mitybos principais. 

 

Jėzus Kristus – priesakai žmonėms mityboje 

 

 Stenkitės maitintis medžių vaisiais, grūdais, lauko žolėmis, gyvulių pienu ir bičių medumi. Visas kitas 

maistas artina nuodėmę, ligas, mirtį. 

 Nemaišykite vieno maisto su kitu, kad Jūsų puota nevirstų pūvančia bala. 

 Turite pasitenkinti dviejų, trijų rūšių maistu. 

 Kai valgote, niekuomet nevalgykite iki soties. Būkite labai apdairūs. Kreipkite dėmesį į maisto kiekį: iš 

to kiekio, kuris sudaro sotumo įspūdį, suvalgykite ne daugiau trečdalio. 

 Jūsų kasdieninio maisto kiekio svoris tenesiekia mažiau vienos minos (apie 0,5 kg). Saugokitės, kad šis 

svoris neviršytų 2 minų (apie 1kg). 

 Maitinkitės pirmą kartą tik tuomet, kai saulė pasiekia zenitą, o antrą kartą – po saulėlydžio. 

 Nevartokite nešvaraus maisto, atgabento iš tolimų kraštų, o tik tą, kurį Jums teikia vietiniai medžiai. 

 Kiekvieną sykį valgant kvėpuokite giliai ir lėtai. Ypatingai gerai sukramtykite maistą, kol jis taps 

sudrėkęs, skystas. 

 Valgykite lėtai. 

 Nevalgykite, kai Jūsų dvasia suirzusi, neturėkite blogų minčių, didžiulio pavydo, kad ir kas bebūtų. 

 Septintą dieną maisto nevartokite, melskitės, gyvenkite Dievo žodžio parama. 

 Venkite visko, kas labai karšta ir pernelyg šalta. 

 Ir tenesuteikia Jums džiaugsmo girtuoklystė ir rūkymas. 

 Priimkite savo vidun patį galingiausią Dievo angelą – darbo angelą ir dirbkite.  

 

(išrinko Kazimieras Dobkevičius) 
 

 

Didžiausia problema yra ta, kad daug žmonių mažai ką žino apie sveikos mitybos ir sveiko gyvenimo 

principus, o jeigu kažką ir žino, tai dažnai neturi valios jų prisilaikyti. Nesureguliuota mityba yra didelis rizikos 

faktorius KMI padidėti. Yra pastebėta, kad tose šalyse, kur žmonės labiau prisilaiko sveikos mitybos ir sveiko 

gyvenimo principų, naudoja maisto papildus organizmui aprūpinti medžiagomis (vitaminai, mineralai, amino 

rūgštys ir kt.), būtinomis jo normaliam funkcionavimui, žmonės turi mažiau problemų ne tik dėl padidėjusio 

KMI,  bet ir dėl visų kitų ligų: ten gyventojų sergamumas mažesnis, o vidutinė gyvenimo trukmė ilgesnė 

(Japonija, Skandinavijos ir kitos šalys), žmonės ilgiau išlieka darbingi. 
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Fiziniai pratimai 
 

Sureguliuojant kūno svorį labai svarbus faktorius yra sisteminga mankšta ir fizinė kultūra, todėl mes 

individualiai kiekvienam pacientui parinkdavome jam tinkamus fizinius pratimus ir rekomenduodavome tai 

daryti reguliariai, pradedant nuo labai paprastų judesių. Iš čia pateikto pratimų komplekso (5 lentelė) 

parinkdavome 5-6 pratimus, o esant indikacijoms, rekomenduodavome mankštą vandenyje arba povandeninį 

masažą. 

5 lentelė 

Rekomenduojamų pratimų kompleksas 
 

Pr. 

Nr. 
Paveikslėlis Pratimo aprašymas 

V i s ų  p r a t i mų  p r a d i n ė  kū n o  p a d ė t i s  –  g u l ė t i  a n t  n u g a r o s ,  r a n k o s  š a l i a  l i e me n s  

1 

 

Įkvėpdami orą (pro nosį) pakelkite rankas ir 

nuleiskite jas už galvos. Iškvėpdami orą (pro 

burną) grįžkite į pradinę padėtį.  

2 

 

Važiuokite „dviračiu“ (apie 15 kartų).  

3 

 

Kairę ranką kartu su dešine koja tieskite kuo 

toliau. Pakartokite pratimą kita ranka ir koja. 

4 

 

Pakaitomis pritraukite dešinį ir kairį kelį prie 

krūtinės ląstos. Kelį šiek tiek palaikykite ir 

grįžkite į pradinę padėtį.  

5 

 

Atsigulkite, pakelkite galvą ir apie 5 sekundes 

žiūrėkite į kojų pirštus. Po to grįžkite į pradinę 

padėtį. 

6 

 

Sulenkite kelius ir atremkite pėdas į kilimėlį 

(čiužinį): 

1) pritraukite dešinę ranką prie kairiojo 

kelio, kartu pakelkite pečius ir galvą, o 

po to grįžkite į pradinę padėtį,  

2) pakartokite pratimą kita ranka.  

7 

 

Laikydamiesi už kelių po truputį lenkitės į 

priekį. 
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8 

 

Pasiremkite alkūnėmis. Įkvėpdami pakelkite 

krūtinės ląstą. Po to grįžkite į pradinę padėtį 

iškvėpdami. 

9 

 

Siekite kaire alkūne dešinio kelio ir tuo pat metu 

pakelkite kelį ir viršutinę kūno dalį. Pratimą 

pakartokite kita ranka. 

10 

 

Įkvėpdami ištieskite abi rankas už galvos. 

Iškvėpdami grįžkite į pradinę padėtį. Šis 

pratimas atpalaiduoja raumenis.  

11 

 

Pakelkite ir nuleiskite dubenį (sėdmenų 

įtempimas): 

1) verskitės į dešinę kilimėlio pusę,  

2) verskitės į kairę kilimėlio pusę.  

12 

 

Nejudindami šlaunų ištieskite abi blauzdas. 

13 

 

Suglaustais keliais svyruokite į dešinę, o po to į 

kairę pusę. 

14 

 

Pritraukite abu kelius prie krūtinės, šiek tiek 

palaikykite ir grįžkite į pradinę padėtį (pilvo 

raumenų įtempimas).  

 

 
5. Tyrimų rezultatai 

 
Visi tirti ir gydyti 98 pacientai per 3-12 mėnesių sumažino savo kūno svorį nuo 4 iki 25 kg. Kūno masė turi 

mažėti tolygiai (pavyzdžiui, po 2 kg per mėnesį, per metus galima netekti iki 24 kg). Tačiau prieš  pradedant 

gydymo programą buvo 1-2 mėn. paruošiamasis laikotarpis, skiriant įvairias  priemones organizmui valyti. 

Mes rekomendavome vyrams vartoti Detox po 1 kapsulę 2 x d. ryte ir vakare, Pax – po 1 kapsulę 2 x d. ryte 

ir vakare ir Ursul – po 1 kapsulę 2 x d. ryte ir vakare. 

Moterims rekomendavome vartoti Detox po 1 kapsulę 2 x d. ryte ir vakare, Pax – po 1 kapsulę 2 x d. ryte ir 

vakare ir Nutrimax – po 1 kapsulę 2 x d. ryte ir vakare. 
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Tiek vyrams, tiek moterims rekomendavome vartoti Chromvitalį po 1 kapsulę ryte ir pietums po valgio. 

Visi preparatai yra natūralūs medicininės paskirties maisto papildai [3,10]. 

Tyrimo gydymo eiga ir rezultatai leido nustatyti gydymo trukmę, priklausomai nuo paciento sveikatos 

būklės ir svorio indekso dydžio, o taip pat daryti vienareikšmę išvadą, kad svorio indekso padidėjimo atveju 

gydymas turi būti kompleksinis ir griežtai individualus. Mūsų gydytiems pacientams buvo taikytas kompleksinis 

ir griežtai individualus gydymo ir profilaktikos planas ir stebėti atokūs rezultatai 3 metų laikotarpyje. Stebėtiems 

98 pacientam gydymo efektyvumas priklausė nuo kiekvieno gydymo metodo atskirai ir nuo viso gydymo 

priemonių komplekso. 

Remisijos ilgumas buvo 2-3 m. laiko ir daugiau, nes pacientai vykdė tolimesnę mūsų sudarytą individualią 

profilaktikos programą, į kurią įėjo mitybos subalansavimas, fizinių pratimų kompleksas, periodinis organizmo 

valymas 2 kart metuose ankstyvą pavasarį ir vėlyvą rudenį ir fitopreparatų bei medicininės paskirties maisto 

papildų vartojimas. 

Visa tai leido maksimaliai mobilizuoti organizmo funkcinius rezervus, jų pilną ir adekvatų panaudojimą, 

siekiant ilgesnės remisijos, darbingumo ir gyvenimo kokybės pagerinimo. 

 

 

Išvados 

 
1. Tyrimo metu buvo stebimi 98 pacientai turintys padidintą KMI, kurie buvo gydomi pagal individualią 

programą. 

2. KMI padidėjimas skatina įvairiu ligų išsivystymą ir ryškiai pablogina gyvenimo kokybę. 

3. KMI padidėjimui labai daug įtakos turi gyvenimo būdas (stilius), mažas fizinis aktyvumas, per didelis 

maisto suvartojimas, persivalgymas. 

4. KMI padidėjimui svarbi vieta priskiriama genetiniam paveldimumui. 

5. Atlikto tyrimo rezultatai aiškiai parodė kompleksinio gydymo taikomus įvairius refleksoterapijos 

metodus, kada vartojant medicininės paskirties maisto papildus, antioksidantus ir imunomoduliatorius 

yra efektyvesnis negu taikant  vieną kurį metodą. 

6. Gydant padidintą KMI tikslinga atsižvelgti į visus rizikos faktorius, tiek fizinį, psichoemocinį, genetinį, 

socialinį ir kt. 

7. Siekiant geresnių tokių rezultatų (remisijos), tikslinga palaikomoji terapija, skiriant individualiai 

parinktas programas. 

8. KMI padidėjimas turi būti gydomas pagal griežtai individualią programą. 

9. Taikant teisingą gydymo metodiką, kūno masė turi mažėti tolygiai (pavyzdžiui, po 2 kg per mėnesį; per 

metus galima netekti iki 24-30 kg kūno masės). 

10. Sveikata neegzistuoja savaime kaip vieną kartą duota, pastovi ir nekintama. Ja žmogus turi rūpintis visą 

gyvenimą. 
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Summary 

 

NON-TRADITIONAL WAYS OF TREATING BODY’S OVERWEIGHT  

A. Zorys, D.A. Zorienė 

Kaunas Clinics of Reflex Therapy,  

Lithuanian Academy of Applied Sciences 

 

 

Measures for the efficient normalization of the body mass index in case of overweight are still 

underdeveloped, therefore, various methods of treatment and prophylaxis of this disorder have been researched. 

As it is known, normal value of body mass index depends on the individual’s weight, height, age and sex. 

The actual body mass index can be calculated dividing body’s weight measured in kilograms by its height 

measured in meters and raised to the power of 2.  

The reasons and the consequences of body mass index increment, oriental approach to this problem and to 

life quality, as well as effective measures of treatment and prophylaxis of this disorder are described in this 

paper.  

Increase of body mass index is an unhealthy condition because of the accumulation of fat in organism. This 

condition emerges when the amount of calories received from food exceeds the amount of calories utilized by 

the body. Surplus amount of calories of the consumed food is converted into fat with efficiency of 90 % and this 

process has a negative impact for the functions of internal organs. Increment of body mass index induces 

development of various diseases and sharply exacerbates quality of life. 

The main reasons of body mass index increment are unbalanced nutrition, surfeit, insufficient physical 

activity, genetic heritage, etc.  

98 patients with increased body weight index were watched during the research carried out by the authors. 

Each of them was treated according to the individual program. The following measures for the normalization of 

body mass index were researched: organism cleaning, corporal acupuncture, auricular acupuncture, surface 

acupuncture, dotted massage, physical exercises, diet regulation, and consumption of food additives for medical 

purposes.  

As the results of the research show, treatment of overweight has positive results when strictly individual 

complex of treatment measures is prescribed including consumption of food additives for medical purposes, in 

prophylactic or treatment doses. After the treatment an individual program of 2-3 years is prescribed to 

normalize body mass index, which includes preventive gymnastics, phytoprophylaxis and reflex rehabilitation. 
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