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15 skyrius

Tinkama miegojimo            
padėtis

gali pasirodyti keista, bet apie miegojimo padėtis irgi reikia pakal-
bėti. Daugumai atrodo, kad užtenka suversti savo kaulus į lovą, o visi kiti 
stebuklai įvyks savaime. Mes nelinkę susimąstyti apie tai, kaip atsigulę mes 
miegame, nes tai darome taip seniai, kad į savo mėgstamiausią padėtį susi-
rangome tiesiog automatiškai.

Bet iš tikrųjų miegojimo padėtis yra svarbi. Labai svarbi.
Čia išvardysiu tik keletą dalykų, kuriems turi įtakos padėtis miegant:

• kraujo patekimas į galvą;
• stuburo stabilumas;
• hormonų gamyba;
• sąnarių ir sausgyslių vientisumas;
• deguonies tiekimas ir efektyvus kvėpavimas;
• raumenų funkcija ir gijimas;
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• širdies veikla ir kraujospūdis;
• virškinimas ir medžiagų apykaita.

Jeigu miegate padėtyje, kuri riboja kūno gebėjimą funkcionuoti ir atsi-
gauti, nebesvarbu, kiek valandų išmiegate, – prabudę ryte vis tiek jausitės 
kaip pinjata po vaikų gimtadienio.

Vienas iš svarbiausių miego padėties aspektų – neapkrauti stuburo. 
Geras fizioterapeutas gali paaiškinti, kad su galvos smegenimis sujungtos 
nugaros smegenys tiesiogiai siejasi su kiekvienu svarbiu kūno organu. Jeigu 
stuburas pernelyg apkrautas ir sutrinka informacijos mainai tarp smegenų 
ir kūno, gali kilti sunkių lėtinių pasekmių. Kartais tokių problemų priežastį 
galima rasti miegojimo padėtyje.

Grožio miegui lovoje patogiai įsitaisyti galima įvairiomis padėtimis: kaip 
jūros žvaigždė, parašiutininkas ar kareivėlis, tačiau nepaisant įvairių galimy-
bių paprastai žmonės miega viena dviem pozomis. Pasižiūrėkite į paveikslė-
lį, kokia padėtis jums patogiausia.

Kiekviena jų turi keletą variantų, čia tik pagrindinis apibūdinimas. Pa-
galiau, kad būtų dar paprasčiau, galima tiesiog sutelkti dėmesį į tai, ar mie-
gate ant šono, ant pilvo ar ant nugaros.

Embrionas Rąstas Laimintojas Kareivėlis Parašiutininkas Jūros žvaigždė

populiariausios miego padėtys
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Stuburo mokykla

Dauguma ekspertų tvirtina, kad idealiausia miegojimo padėtis – ant 
nugaros. Tai ne iš piršto laužta tiesa. Pirmiausia, taip stuburas ilsėsis ge-
riausioje padėtyje ( jei nepadarysite vienos kitos klaidos, apie kurias pakal-
bėsime vėliau). Taip gulint netrikdomas virškinimas ir mažiau galimybių, 
kad ims ėsti rėmuo, o visiems, kam rūpi grožis, patiks žinoti, kad miegant 
ant nugaros veido oda gali laisvai kvėpuoti – tai apsaugo nuo spuogų ir 
ankstyvų raukšlių.

Blogoji miego ant nugaros pusė – taip gulint padidėja knarkimo ir miego 
apnėjos tikimybė. Iš dalies todėl, kad veikiama sunkio jėgos liežuvio šaknis 
gali pridengti kvėpavimo takus ir sutrikdyti normalų kvėpavimą. Prie to gali 
prisidėti bendrasis gerklės silpnumas, kuris gulint ant nugaros dar padidėja, 
todėl gerklė miegant užsiveria. Turint per daug riebalinio audinio (kaip kal-
bėjome 13 skyriuje), gerklėje ir aplinkui susikaupę riebalai gali blokuoti oro 
srautą. Situacija gali pagerėti atsikračius riebalų ir miegant kitoje padėtyje.

Miegoti kaip kareivėliui – strategiškai parankus sprendimas, tačiau, rei-
kia pripažinti, nebūtinai kiekvienam priimtiniausias. Stuburui tokia padėtis 
saugiausia, bet ji nebus geriausia jums, jeigu padarysite bent vieną iš šių 
klaidų:

pagalvių kaugė. Kai kurių žmonių lova atrodo tarsi pagalvių parduo-
tuvė. Neprieštarauju pagalvėlių naudojimui puošybai, tačiau tai nereiškia, 
kad ant visų tų puošmenų turite miegoti. Per stora pagalvė (ar pagalvės) po 
galva miegant ant nugaros visiškai iškraipo natūralų stuburo linkį. Tai gali 
baigtis sprando, nugaros ar galvos skausmais arba dar blogiau. Taip gulint 
visą naktį suprastėja kraujotaka į smegenis, nes tekėdamas kraujas dar turi 
įveikti pagalvių kalnagūbrį.

Miegant galva turi būti žemiau, nes tai vienintelis laikas, kai nereikia 
kūno versti pumpuoti kraujo į smegenis. Atsikratykite pagalvėlių priklauso-
mybės nedelsdami, nes tai kenkia ir nugarai, ir smegenims.

išgulėtas čiužinys. Tikrai, tokiu atveju jau geriau miegoti ant grindų. 
Čiužinys skirtas atramai – ne per daug (kaip grindys), bet ir ne per ma-
žai (kad pasturgalis negrimztų į pūkų bedugnę). Nereikia pirkti pasaulyje 
moderniausio čiužinio, tiesiog rinkdamiesi tinkamą pasirūpinkite, kad jis 
nebūtų per minkštas ir nekeistų natūralaus stuburo linkio. Apie čiužinius 
dar pakalbėsime išsamiau.
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kūdikio poza

Miegojimas ant pilvo laikytas kūdikiško miego sinonimu. Nuostatos dėl 
kūdikių guldymo ant pilvuko nuolat keitėsi, ir iki šiol ši tema tebėra atvi-
ra. Vaiko raidos specialistas dr. Vaclavas Vojta tikina, jog kūdikius būtina 
guldyti ant pilvuko, kad jie sėkmingai vystytųsi. Per penkiasdešimt metų 
vykdytą tyrimą dr. Vojta nustatė, kad žmogaus kūnas turi tam tikrus taškus, 
kuriuos spaudžiant kūdikystėje suaktyvinamos nervų sistemos programos. 
Tie spaudimo taškai veikiami vaikams gulint ir natūraliai judant miego 
metu ant pilvo.

Daugelis suaugusių žmonių vis dar jaučiasi patogiausiai ir saugiausiai 
atsigulę ant pilvo. Nepaisant prieštaringų nuomonių, jeigu norite taip mie-
goti – miegokite, bet taisyklingai.

Gulėti veidu žemyn ištiestomis kojomis ir rankomis prie siūlių turbūt 
nėra geras pasirinkimas, nes tokioje pozoje juosmeninė stuburo dalis pra-
randa natūralų linkį. Prie to dar pridėjus į šoną nusuktą galvą ir valandų 
valandas į pagalvę įspraustą veidą galima gauti gan pavojingą derinį.

Antra vertus, tam tikri tyrimai rodo, kad miegant ant pilvo gali išsispręs-
ti lengvos knarkimo problemos ir išnykti dalis miego apnėjos simptomų. 
Miegant ant pilvo išlieka atviresni viršutiniai kvėpavimo takai, todėl ši pa-
dėtis iš esmės nėra bloga, jeigu laikysitės kelių paprastų taisyklių.

Sulenktas kelis. Sulenkite į šoną vieną kelį, kad padidėtų sąlyčio su čiu-
žiniu plotas ir stuburą bei dubenį veiktų mažesnis slėgis, nei gulint išties-
tomis kojomis.

Pagalvei ne vieta po galva. Jeigu norite miegoti ant pilvo, nenaudokite 
pagalvės, nes ji taip miegant tik trukdo. Galvą padėjus ant pagalvės kaklas 
visą naktį bus pertemptas, o tai nieko gero. Įsivaizduokite, kad turite visą 
dieną vaikščioti atvertę galvą žiūrėdami į padebesius. Taip, atrodysite keis-
tai, bet dar svarbiau – jums skaudės sprandą.

Pagalvės vieta kitur. Mažą stangrią pagalvę pasidėjus po pilvu ir klu-
bais, atsipalaiduoja apatinė stuburo dalis ir kaklas. Pasidėję pagalvę pato-
gioje vietoje po sulenkta koja, ant pilvo miegosite daug sveikesnėje padėtyje.
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GeriauSia padėtiS

Dauguma žmonių mano, kad patogiausia miegoti ant šono, ir tai tiesa. 
Intensyviausius savo miegojimo ir vystymosi laikus išgyvenome mamos pilve, 
susirietę embriono pozoje. Miegas ant šono geriausiai atkartoja šį vystymosi 
šabloną.

Miegant ant šono galima greitai išspręsti knarkimo problemą ir page-
rinti kvėpavimą – šiuo atžvilgiu tai geresnė padėtis nei ant nugaros. Be to, 
nustatyta, kad miegant ant šono (ypač ant kairiojo) palengvėja virškinimo 
sutrikimai, pavyzdžiui, refliuksas ir rėmuo.

Kita medalio pusė, žinoma daugeliui miegotojų ant šono, tai nutirpusi 
ranka ir dilgčiojantys pirštai. Ilgai gulint ant vienos rankos gali sutrikti 
kraujotaka ir nervų funkcija. Prabudus atrodo, tarsi koks pokštininkas būtų 
suleidęs į ranką nejautrą sukeliančių vaistų.

Keli patarimai, padėsiantys netrikdomai miegoti ant šono.
Pečiai. Užuot gulęsi tiesiog ant peties sąnario, suveskite pečius kiek į 

priekį ir atsigulkite ant užpakalinės peties dalies: taip petys ir rankos rau-
menys bus mažiau spaudžiami.

Plokščia pagalvė. Pasirūpinkite, kad gulint ant pagalvės galva nebū-
tų per aukštai. Stenkitės užtikrinti, kad stuburas išliktų tiesus, o pagalvė 
tinkamai remtų kaklą, tačiau neiškeltų per aukštai galvos.

Jeigu skauda nugarą. Turėjusiems problemų dėl nugaros skausmų 
specialistai pataria ant šono miegoti su minkšta pagalve tarp kelių. Tai įtvir-
tina stuburą ir perkelia spaudimą nuo klubų ir apatinės stuburo dalies.

Čiužinių paSirinkimo taiSyklėS

Ant čiužinio, kurį pasirinksite miegui, prabėgs maždaug trečdalis jūsų 
gyvenimo.

Negalima nepaisyti šio miego pagrindo svarbos. Galite svarstyti, kokį 
čiužinį išsirinkti savo lovai – tai išskirtinė privilegija. Daug žmonių pasau-
lyje miega ant grindų, ir tai kartais palaimingiau nei brangiausiose lovose. 
Todėl turime nepamiršti, kad lova – svarbi, bet ne svarbesnė nei kiti šioje 
knygoje aprašyti dalykai. Čiužinys gali būti jūsų miego problemų šaltinis 
arba sveikatinanti dovana, dėl kurios praskaidrėja ir kiti du gyvenimo treč-
daliai.
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Tyrimai rodo, kad daugiau kaip 70 milijonų amerikiečių kamuoja su 
miegu susiję skausmai. Užuot atsikėlę žvalūs ir atsinaujinę, milijonai žmo-
nių vos išlipa iš lovos surakinti sopulių ir dieglių, nes miega ant netinkamo 
čiužinio. Vartotojų apsaugos tarnybos ataskaitose patariama čiužinį keisti 
kas septynerius metus, bet dauguma mūsų į tai nekreipiame dėmesio. Nu-
sipirkę čiužinį apie jį pamirštame, tarsi tai būtų kokia neliečiamybė.

Viena pagrindinių priežasčių, kodėl reikia keisti čiužinį kas septynerius 
metus, yra ta, kad dauguma čiužinių per pirmuosius dvejus naudojimo me-
tus suzmenka maždaug 25 procentais, o vėliau šis procesas dar paspartėja. 
Nustatyta, kad suzmekęs čiužinys daugiausia prisideda prie miego sukelia-
mo skausmo.

Sunkiausia kūno vieta yra klubų sritis, todėl atsigulus iš putplasčio 
sluoksnių pagamintas čiužinys šioje vietoje pradeda irti pirmiausiai ir pra-
randa savo stangrumą (atsparumą deformacijai). Išgulėtose vietose čiužinys 
negali sudaryti tinkamos atramos, todėl stuburas iškrypsta ir persitempia 
klubų bei nugaros raumenynas. Gali atrodyti, kad esame atsipalaidavę, 

TINKAMO STANGRUMO ČIUŽINYS

NETINKAMO STANGRUMO ČIUŽINYS

stuburo padėtis atsižvelgiant į čiužinio stangrumą
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16 skyrius

Kaip užčiaupti vidinį plepį

sakoma, kad lova yra stebuklinga vieta, kur staiga prisimeni viską, ką 
norėjai, bet pamiršai padaryti.

Dažnas atsigulęs iškart įsuka minčių ratą apie tai, ką, kur, kada, kaip ir 
kodėl gyvenime padarė, padarys ar turi padaryti… ir taip švaisto brangų lai-
ką, kuris turėtų būti skirtas miegui. Jeigu tai primena jus, tada turite rimtą 
problemą, vadinamą vidiniu plepiu. Nesijaudinkite, yra būdų jam apraminti. 
Pirmiausia svarbu žinoti, kad gebėjimas taip austi mintis – tai ne liga ar 
kitokia patologija. Tai žmogiškosios prigimties dalis. Iš tiesų, gebėjimas ap-
doroti tokius kiekius informacijos laikytinas dovana. Žinovai apskaičiavo, 
kad kasdien mums į galvą šauna apie 50 000 minčių, kurių dauguma atsitik-
tinės ir trumpalaikės, tačiau mūsų informacijos pertekusiame, stresuotame 
ir hipersensibilizuotame šiandienos pasaulyje taurę greitai galima perpildy-
ti. Turime išmokti sumažinti garsumą, kai mums to reikia. Juk nėra sunku.

Tai, ką papasakosiu toliau, ne tik pagerins miegą; tai galingas įrankis pa-
keisti visą gyvenimą. Jūsų vidinis plepys – įtemptos ir nežabotos darbo dienos 
padarinys. Dabar, kai esame bombarduojami nuolatinio informacijos srauto, 
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kaip niekada svarbu panaudoti streso suvaldymo praktiką. Ta svarbi prak-
tika vadinama meditacija.

SmeGenų mankšta

Meditacija neturi būti sudėtinga, ir tikrai dėl to nereikia įsirašyti į ezo-
terikos būrelį. Taip pat nereikia valandų valandas praleisti sukryžiuotomis 
kojomis ant grindų, nustoti skustis ir kirpti plaukus, persivadinti simbolio 
ar vaisiaus vardu ar sriaubti „gyvąjį vandenį“ iš įtartinų šaltinių.

Meditacija arba, kaip ją mėgstu vadinti, smegenų mankšta gali būti visai 
paprasta: tiesiog ramiai sėdėti sutelkus dėmesį į kvėpavimą arba skaičiuoti 
žingsnius vaikštinėjant parke. Netgi atlikdami kasdienius buities darbus, 
pavyzdžiui, prausdamiesi duše ar tvarkydami skalbinius, galite puikiai pa-
medituoti, jeigu laikysitės kelių pagrindinių taisyklių.

Meditacija – tai kaip gurkšnis gaivos. Gaivos, kurią gaunant kasdien 
poveikis vis stiprėja. Kuo daugiau medituojate, tuo lengviau kasdieniame 
gyvenime galėsite išlaikyti vidinę ramybę ir blaivų protą.

Daugiau reiškia dažniau, o ne ilgiau. Atradę savo meditacijos būdą, tą 
ramybės ir gaivos gūsį galite pajusti praktikuodami beveik bet kur ir bet 
kada.

Štai aš, tik pradėjęs medituoti, trejus metus praktikuodavau kasryt po 
trisdešimt–keturiasdešimt penkias minutes. Dabar atlieku trumpąsias me-
ditacijas po penkias minutes ar dar mažiau, tačiau po jų jaučiu tą patį susi-
kaupimą ir ramybę, kaip ir anksčiau, kai medituodavau pusvalandį ir ilgiau. 
Kodėl? Ogi todėl, kad meditacijos poveikis – kaupiamasis, o mano sme-
genys ir kūnas sudarė neuroninį ryšį – neuroasociaciją. Man užsimerkus ir 
susikaupus į kvėpavimą, ta atsipalaidavimo būsena įjungiama automatiškai.

Daug tyrimų rodo, kad medituojant padaugėja geros savijautos hormo-
nų ir endorfinų, sumažėja streso hormono kortizolio ir netgi sumažėja už-
degiminių procesų organizme. Žinoma, galima nusipirkti piliulių panašiai 
būsenai pasiekti, tačiau tai gerokai patuštins piniginę (ir dar galite patekti 
už grotų).

Verčiau panagrinėkime teisėtus ir patikrintus būdus, kaip jūsų gyveni-
mą galėtų pagerinti meditacija.
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našumas

Smegenų mokslinių tyrimų žurnale „Brain Research Bulletin“ paskelb-
tas straipsnis, kuriame rašoma, kad žmonės, išmokę medituoti, per aštuo-
nių savaičių laikotarpį gebėjo geriau kontroliuoti tam tikro tipo smegenų 
bangas, vadinamas alfa ritmais.

Pagrindinis straipsnio autorius MIT instituto neuromokslininkas 
dr. Christopheris Mooras aiškina, kad „toks smegenų veiklos modelis turė-
tų sumažinti imlumą blaškymuisi ir tikimybę, kad dėmesį patrauks išoriniai 
dirgikliai. Mūsų duomenys rodo, kad meditacijos pratimai padeda žmogui 
susikoncentruoti, todėl lengviau pavyksta suvaldyti išorinių dalykų poveikį.“

Gal ir jums praverstų šiek tiek daugiau koncentracijos šiuo metu? Gal 
būtų neprošal mažiau blaškytis?

Daugumai žmonių nėra lengva susikaupti, bet mūsų gebėjimas susikon-
centruoti ir kryptingai atlikti, ką reikia, yra svarbi bendrosios sėkmės dalis. 
Meditacija tikrąja to žodžio prasme kaip niekas kitas keičia mūsų smegenis 
ir suteikia galimybę sutelkti visas jėgas į tikslą. Meditacija – tai nėra mėgini-
mas įsiteigti „būtų šaunu, jei tai padaryčiau“. Šis metodas iš tikrųjų pakeičia 
mūsų smegenų augimo ir veikimo būdą.

Palyginti su nemeditavusia kontrolės grupe, medituoti mokytiems ti-
riamiesiems po aštuonių savaičių nustatyti didesni alfa bangų diapazono 
(amplitudės) pokyčiai, kai jiems reikėdavo susikaupti į vieną specifinį da-
lyką. Jų susikaupimas buvo reikšmingai stipresnis ir gilesnis nei tyrimo 
pradžioje. Harvardo medicinos mokyklos mokslininkai dar nustatė, kad 
medituojant pakinta smegenų struktūra ir padidėja sritys, susijusios su dė-
mesingumu ir jutimų apdorojimu.

Begalė duomenų rodo meditacijos naudingumą darbo našumui, produk-
tyvumui, atminčiai ir gebėjimui susikaupti. Nelikite už borto, pasinaudo-
kite šiuo vertingu ištekliumi.

Sveikata

Džordžijos medicinos koledžo Ogastoje atliktu tyrimu nustatyta, kad 
meditacija sumažina kraujospūdį ir širdies ligų bei insulto riziką. Nemažai 
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tyrimų taip pat parodė, kad meditacija gali susilpninti lėtinį skausmą ir su 
juo susijusių uždegimo biologinių žymenų koncentraciją.

Šiandien daugiau kaip 80 procentų atvejų į gydytoją kreipiamasi dėl 
streso sukeltų ligų. Stresas – pagrindinė priežastis, dėl kurios žmonės pra-
deda praktikuoti meditaciją. Daug tyrimų rodo, kad medituojant nuslūgsta 
įtampa tiek sveikiems žmonėms, tiek įvairiomis ligomis sergantiems ligo-
niams. Patvirtinta, kad meditacija turi teigiamą poveikį smegenims, kūnui 
ir gyvenimo kokybei apskritai.

miegas

Amerikos miego medicinos akademija paskelbė tyrimą, parodžiusį, kad 
meditacija veiksmingai gydo nuo nemigos. Tyrimas parodė, kad per dviejų 
mėnesių laikotarpį meditavusiems pacientams, vartojusiems vaistus, pa-
gerėjo tokie rodikliai kaip išmiegojimas, bendroji miego trukmė, bendroji 
būdravimo trukmė, atsibudimas po miego, miego efektyvumas ir kokybė 
bei susilpnėjo depresija.

Anot pagrindinės tyrėjos dr. Ramadevi Gourineni, „tyrimo rezultatai 
parodė, kad įvaldžius gilaus atsipalaidavimo technikas ir taikant jas dieną, 
galima geriau miegoti naktį“.

Kitas tyrimas, paskelbtas medicinos mokslo žurnale „Medical Science 
Monitor“, parodė, kad pažengusiems medituotojams nustatoma didesnė 
pradinė melatonino koncentracija nei nemedituojantiems žmonėms.

Svarbiausias dalykas, kurį reikia įsidėmėti, – vienintelis meditacijos 
šalutinis poveikis yra aukštesnė gyvenimo kokybė. Tai ar apsimoka iškart 
griebtis tablečių nuo nemigos ir rizikuoti tokiu šalutiniu poveikiu kaip or-
ganų pažaida, hormonų sistemos sutrikimai ir priklausomybė nuo chemi-
jos? Kam sukelti sau pavojų esant geresnei – ir saugesnei – alternatyvai, 
kurią galima būtų išmėginti iš pradžių?

ant banGoS

Mūsų smegenys skleidžia tam tikrų dažnių bangas, matuojamas ciklais 
per sekundę ir išreiškiamas hercais (Hz). Dažniausiai nustatomos ketu-
rių kategorijų bangos. Kiekvienai šių bangų būdingos tam tikros savybės, 
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susijusios su konkrečia smegenų veikla ir išskirtine sąmonės būsena. Trum-
pai apibūdinsiu jas visas.

beta bangos (15–40 Hz). Tokia amplitude veikia smegenys esant norma-
liai būdravimo būsenai, kai mąstome, sąmoningai sprendžiame problemą ir 
aktyviai stebime supantį pasaulį. Kai tai skaitote, jūsų smegenys greičiausiai 
veikia beta bangų diapazonu.

alfa bangos (9–14 Hz). Visiškai atsipalaidavus, bangavimo diapazonas 
mažėja, ir vietoj „hiperaktyvių“ beta bangų ima sklisti ramesnės alfa ban-
gos. Alfa būsenoje prasideda meditacija, šia amplitude veikiant smegenims 
sužadinama vaizduotė, kyla vaizdiniai, prisiminimai, sustiprėja mokymosi 
gebos ir koncentracija. Ši būsena atveria vartus į pasąmonę ir perprogra-
muoja mąstymą.

BETA 14–30 Hz
Būdravimas, normalaus 
sąmoningumo būsena

TETA 4–8 Hz
Gilus atsipalaidavimas ir 

meditacija, vaizdiniai

ALFA 3–19 Hz
Atsipalaidavimas, 

ramybė, „lengva galva“, 
minčių nebuvimas

DELTA 1–3 Hz
Gilus miegas 

be sapnų

Keturių dažnių bangos, 
Kurias dažniausiai sKleidžia smegenys
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teta bangos (4–8 Hz). Teta bangos matuojamos esant gilios meditacijos 
būsenai ir negiliai miegant, taip pat ir svarbiosios REM sapnavimo fazės 
metu. Tai pasąmonės sritis, prie kurios galima prisiliesti tik trumpai, kai 
smegenų veikla iš alfa bangų režimo persijungia į miegą arba bundant iš 
giliojo miego (delta bangų režimo). Esant šiai būsenai esame įžvalgoms ir 
informacijai imlesni, nei būdami sąmoningo būdravimo būsenos. Kai kurie 
ekspertai teigia, kad meditacijos metu smegenims skleidžiant teta bangas 
sustiprėja nuojauta ir viršsąmoninės nuovokos (ekstrasensinės percepcijos) 
galios.

delta bangos (1–3 Hz). Delta bangų amplitudė mažiausia, tokio daž-
nio bangas smegenys skleidžia mums giliai, be sapnų įmigus. Kartais to-
kie dažniai nustatomi labai patyrusiems medituotojams. Delta fazė pati 
svarbiausia kūno gijimo procesams. Mūsų kūnas regeneruojasi ir sveiksta 
smegenims veikiant šių bangų režimu, todėl svarbu miegoti gana giliai, kad 
išgyventume.

Viena iš priežasčių, kodėl meditacija veikia, – gebėjimas keisti smegenų 
bangų amplitudę. Medituodami galite sąmoningai savo iniciatyva keisti re-
žimą, kuriuo veikia jūsų smegenys, ir iškart pasinaudoti pranašumais. Kita 
svarbi meditacijos veikimo priežastis yra staigus persijungimas į autono-
minę nervų sistemą.

kvėpuokite pilnaiS plauČiaiS

Mityba labai svarbu. Tačiau nevalgę galime ištverti ne vieną savaitę. Van-
duo – dar svarbiau. Tačiau kelias dienas galime išbūti negėrę. Be deguonies 
galime išgyventi vos kelias minutes. Jis – svarbiausias komponentas, be ku-
rio nebūtume sveiki ir gyvi. Kvėpuodami gauname deguonies, kurį toliau 
naudoja organizmas, bet dauguma mūsų tik kvėpčiojame, tarsi stovėtume 
šalia atmatų duobės ir bijotume įkvėpti dvoko.

Esame linkę kvėpuoti paviršutiniškai ir trumpai, nesuteikdami orga-
nizmui jam taip reikiamo deguonies. Kad jau prakalbome apie kvėpavimą, 
turbūt pamėginote šiek tiek į jį įsijausti, ar ne? Galbūt net vieną kitą kartą 
giliau įkvėpėte. Turbūt manote, kokia nesąmonė, tarsi nebūtumėt kvėpavę 
anksčiau. Žinoma, kad kvėpavote ir iki šiol! Kvėpavote autopilotu.
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Kvėpavimas – autonominės nervų sistemos dalis, kuri dažniausiai vei-
kia nesąmoningai – be mūsų valios. Ši sistema reguliuoja širdies veiklą (tai 
yra jos plakimą), virškinimą, akių vyzdžių susiaurėjimą bei išsiplėtimą ir, 
žinoma, kvėpavimą. Nežinau, kaip jūs, bet aš visai netrokštu prisiimti atsa-
komybės už sąmoningą savo širdies plakimo ar maisto virškinimo valdymą. 
Tai daryti būtų neįsivaizduojamai sunku, bet kontroliuoti kvėpavimą – tai 
visai kas kita.

Kvėpavimas veikia autopilotu, tai tiesa, bet mes visada galime „griebti 
vairą“ ir perimti valdymą. Galime imti kvėpuoti giliau, paviršutiniškiau, 
lėčiau ar kaip tik sugalvosime. Kodėl mums suteikta galimybė kontroliuoti 
savo kvėpavimą? Evoliucijos atžvilgiu, tai mūsų pranašumas, nes mūsų mo-
mentinė nuovoka ne visada atitinka tikrovę.

kūdikiškaS kvėpavimaS

Autonominę nervų sistemą reguliuoja pagumburis (ta pati pagrindinė 
liauka, kuri moduliuoja stresą). Tai pagrindinis mūsų „kovos ar pabėgimo“ 
atsako kontrolės mechanizmas. Suveikus kovos ar pabėgimo sistemai, rau-
menys įsitempia, padidėja širdies susitraukimų dažnis, vyzdžiai susitraukia, 
kraujotaka paskirstoma į kelias reikalingiausias kūno dalis, sulėtėja arba vi-
sai sustoja virškinimas skrandyje ir viršutiniame virškinimo trakte, paspar-
tėja kvėpavimas ir sutrumpėja įkvėpimo-iškvėpimo ciklai.

Tas neįtikėtinas kovos ar pabėgimo refleksas yra fiziologinė reakcija, 
kylanti kaip atsakas į tai, ką suvokiame kaip pavojingą situaciją, puolimą 
ar grėsmę gyvybei. Tai milžiniškas evoliucinis pranašumas, nes organizmas 
sugeba iškart išjungti visus trumpalaikiam išgyvenimui nebūtinus procesus, 
visą energiją mobilizuodamas į vyksmą, būtiną išgyventi čia ir dabar. Taip 
pagerėja mūsų galimybės kovoti su žmogėdra liūtu arba dėti į kojas ir nuo 
jo pasislėpti. Tad „kovoti ar pabėgti“ yra visiška „atsipalaiduoti ir miegoti“ 
priešingybė.

Kalbant apie pavojų, pagrindiniai žodžiai yra ką mes suvokiame kaip pa-
vojingą situaciją, puolimą ar grėsmę gyvybei. Mūsų tikrovė yra tai, kaip ją 
suvokiame, net jeigu ta nuovoka neteisinga. Ar yra tekę kada nors vaikštinė-
jant mišku vos nemirti iš baimės pamačius besirangančią gyvatę, kuri pasi-
rodė tesanti medžio šaka? Jūsų kovos ar pabėgimo sistema įjungė aukščiausią 


