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Metodas Cantienica sukurtas palai-
kyti anatomiškai subalansuotą ir tei-
singą kūno padėtį bei judėjimą. Šio 
metodo atradėja šveicarė Benita Can-
tieni vadina jį logine anatomija arba 
anatomine logika, nes dėl Cantieni-
cos pratimų žmogaus stuburas būna 
ištemptas ir tiesus. Tokia žmogaus 
kūno padėtis yra natūrali, taisyklinga ir 
įgimta, tačiau dėl netaisyklingos sėdė-
senos, eisenos, stovėsenos ir apskritai 
gyvenimo būdo daugumos žmonių 
kūno padėtis yra netaisyklinga, o tai 
gali lemti daugybę rimtų ligų ir kitokių 
sveikatos problemų. Dėl elementaraus 
ir gana paprasto Cantienicos metodo 
taikymo 100 procentų raumenų, raiš-
čių ir fascijų išlieka baziniame tonuse 
gyvybingai įtempti. Kiekvienas Can-
tienicos pratimas treniruoja visą kūną 
nuo kojų pirštų galiukų iki pat galvos, 
nes raumenų sistema apima visą kūną, 
ji veikia vientisai. Vieni pratimai skirti 

stiprinti nugarai, kiti – atpalaiduoti 
pečiams arba formuoti grakščias rankas 
ar plokščią pilvuką. Svarbiausia Cantie-
nicos sistemos dalis, dubens dugno 
raumenų lavinimas, yra labai svarbus 
ir itin džiugius bei stipriai juntamus 
rezultatus teikiantis aspektas. Be atvan-
gos susitraukinėdami išlavinti dubens 
dugno raumenys saugo, stiprina kaulus 
ir – tai ypač svarbu – vidaus organus. 
Išmokti specialūs pratimai vėliau natū-
raliai įsiterpia į kasdienius judesius, nes 
raumenys ima susitraukinėti savaime, 
be mūsų valios. Cantienicos metodas 
dėl jo anatominio tikslumo yra pripa-
žintas ir išgirtas daugybės terapeutų ir 
žmonių, dirbančių sporto bei sveikatos 
industrijoje – trenerių, sveikatos prie-
žiūros specialistų, jogos instruktorių. 

Benitos Cantieni pratimai geriausiai 
tinka dubens dugno raumenims sti-
printi, nes tvirtas pamatas leidžia kūnui 
lengviau ir grakščiau judėti. Jie tinka 
visiems – moterims ir vyrams, prade-
dantiems ir patyrusiems sportinin-
kams. Dėl taisyklingos skeleto padėties 
žmogus tampa stipresnis, lankstesnis 
ir ištvermingesnis. Taisyklingai stovint, 
sėdint, vaikštant ar gulint yra treniruo-
jamas kiekvienas raumuo – nuo giliau-
sių iki paviršinių sluoksnių, o tai leidžia 
žmogui visada jaustis lengvai ir tvirtai. 

Sveikas žmogus – laimingas
Cantienica metodas taip pat padeda 

geriau atrodyti – raumenys, formuo-
jantys dubens dugną (levator ani) 
aktyvuoja nugaros raumenis, pilvą, 
sėdmenis ir kojas. Septynios pratimų 
grupės moko, kaip dubens dugno 
raumenis susieti su giliaisiais pilvo, 
nugaros, šlaunų ir klubų raumenų 
sluoksniais ir visus priversti darbuo-
tis kartu. Tokiu būdu ypač greitai ir 
efektyviai tobulinamos kūno formos ir 
padėtys bei judėjimas. Cantienicos pra-
timai padeda žmogui išlaikyti grakščias 

kūno formas ir puikią laikyseną, o to 
išdava – jis tampa charizmatiškas bei 
savimi pasitikintis, nepriklausomai nuo 
amžiaus, svorio ar ūgio. Metodo suma-
nytoja Benita Cantieni ir kiti žymūs bei 
gerbiami mokslininkai teigia, kad kaip 
psichologinė būsena lemia stovėseną 
ar žmogaus kūno padėtį, taip ir atvirkš-
čiai – kūno padėtis lemia emocinę bei 
psichologinę būseną. Kūno padėtis ir 
raumenų aktyvumas pagreitina hor-
monų gamybą ir tokiu būdu padeda 
žmogui būti laimingam, o ištiesintų, 
ilgų ir aktyvių raumenų sistema palaiko 
nervų sistemos veiklą. 

Benita Cantieni – 
nuostabaus metodo atradėja

Cantienicos fizinių pratimų atradėjai 
Benitai Cantieni dar jaunystėje buvo 
diagnozuota sunki skoliozės forma 
(rimta nugaros problema, kai stuburas 

CANTIENICA –

Norėdami būti sveiki, žmonės turi prisiminti taisyklingą judėjimą.

Spręsdama savo sveikatos problemas 
Benita Cantieni atrado anatomiškai 

taisyklingą judėjimą, kuris jai suteikė 
anksčiau nepatirtą malonų lengvumo 

jausmą judant. Išnykus visiems kamavusiems 
skausmams ir pasijutus lengvai bei tvirtai, 
Benita šią būseną pavadino tigro jausmu, 
kaip vadinasi ir pirmoji jos knyga. Judant, 

vadovaujantis Cantienicos metodu, 
judėjimas tampa labai lengvu ir netgi 

maloniu užsiėmimu – tada žmogus ne 
kovoja su Žemės trauka, o ja naudojasi. 

Pagrindinis anatomiškai taisyklingos 
laikysenos požymis – nuolat ištemptas ir 

tiesus, kaip ką tik gimusio kūdikio, stuburas. 
Stuburą ištemptą laiko giluminiai kūno 

raumenys. Tarpslanksteliniai diskai nėra 
spaudžiami ir negauna smūgių su kiekvienu 

žingsniu. Visi sąnariai yra laisvi, turi tarpelius 
ir sąnarinis skystis nuolat juos tepa. Dubuo 

ir krūtinės ląsta yra lygiagretūs vienas kitam. 
Judant nė viena kūno dalis nėra gadinama 

kitos. Judant/stovint netaisyklingai atsiranda 
daugybė įvairių negalavimų.

metodas taisyklingai kūno 
padėčiai ir judėjimui palaikyti
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yra išlenktas ir kreivas), Šauermano liga 
(Scheuermann’s disease), klubo sąna-
rio artrozė ir kryžkaulio lūžis. Jai buvo 
paskirta kasdienė terapija, uždrausta 
užsiimti sportu, ir liūdniausia, kad 
Benita nė dienos negalėjo ištverti 
be vaistų nuo skausmo. Susiklosčius 
šioms kritinėms aplinkybėms, ji pra-
dėjo mokytis anatomijos, norėdama 
gerai suvokti savo fiziologines proble-
mas. Benita labai daug dirbo su savimi 
ir treniruočių metu ypatingą dėmesį 
skyrė dubens dugno raumenų trenira-
vimui. Toks gydymo metodas buvo ir 
vis dar yra nuostabus atradimas, padė-
jęs jo sumanytojai pasveikti. Šiandieną 
anksčiau skoliozės kamuotas Benitos 
stuburas yra visiškai tiesus, jai nieko 
nebeskauda ir ji ypač daug juda ir spor-
tuoja – tai hobis, darbas ir aistra. Dėl 
naujosios stovėsenos Benita netgi tapo 
penkiais centimentrais aukštesnė, o jos 
ligų išvarginto kūno formos labai smar-
kiai pasikeitė. 

Dabar Benita Cantieni sėkmingai 
moko vyrus ir moteris savo sukurto ir 
praktiškai patikrinto metodo bei spe-
cialių, skirtingoms ligoms ir poreikiams 
pritaikytų programų. Per paskutinius 
penkiolika metų Cantienica metodas 
sulaukė didelės sėkmės ir populiarumo 
šalyse, kur kalbama vokiečių kalba. Dau-
gybė fizioterapeutų bei fitneso trenerių 
naudoja šį metodą tam, kad padėtų 
žmonėms tapti stipresniems ir išlais-
vinti juos nuo skausmo. Taip pat Benita 
Cantieni parašė į daugelį kalbų išverstą 
knygą apie Cantienicos metodą – „Tigro 
jausmas“. Ši knyga tapo bestseleriu 
Vokietijoje, Šveicarijoje ir Austrijoje. 
Ji buvo išleista ir lietuvių kalba. 

Apie Cantienicos metodą kalbėjome 
su jau ketverius metus jį praktikuo-
jančiu Sauliumi DAUNORU (51), kuris 
glaudžiai bendrauja su šių pratimų 
autore šveicare Benita Cantieni ir tei-
gia, kad nori pasidalinti žinia apie Can-
tienicą su kuo daugiau žmonių, nes 
tai neabejotinai veikia ir gali išgelbėti 
bei apsaugoti nuo daugybės skaudžių 
problemų. Būtent dėl šios priežasties 
jis įkūrė Všį „Motus Regularis“, kurios 
vardu skleidžia Lietuvos visuomenei 
žinias ir informaciją apie Cantienica 
metodą. Šalyse, kur kalbama vokiečių 
kalba, Cantienicos specialistų jau yra 
apie 1000. Saulius džiaugiasi puikia 
naujiena, kad po maždaug trijų mėne-
sių Lietuvoje taip pat jau bus pirmoji 
diplomuota Cantienicos instruktorė.

– Kaip jūs sužinojote apie Cantienica 
metodą? Kokias sveikatos problemas 
siekėte išspręsti su jo pagalba?

– Apie Cantienica sužinojau perskai-
tęs Benitos Cantieni į lietuvių kalbą 
išverstą knygą „Tigro jausmas“. Šią 
knygą pirkau neatsitiktinai, ilgą laiką 
ieškojau literatūros ir žinių, kurios 
padėtų man nugalėti sveikatos pro-
blemas – stuburo išvaržas. Man beveik 
nuolatos skaudėdavo nugarą, nega-
lėjau dirbti fizinio darbo, o situaci-
jai pablogėjus netgi buvau paskyręs 
datą operacijai, kurią vėliau atšaukiau, 
tačiau problema išliko. Stuburo išvaržų 
nulemtas skausmas pasireikšdavo 
beveik kiekvieną dieną, todėl itin 
dažnai tekdavo gerti vaistus nuo 
skausmo. 

– Ar sudėtinga buvo pradėti užsiimti 
šia praktika, perprasti pratimus, atlikti 
juos?

– Atidžiai ir kruopščiai skaitant bei 
aiškinantis nurodymus kaip atlikti pra-
timus, tai nebuvo labai sudėtinga. Can-
tienicos pratimų yra įvairiausių, skirtų 
specifinėms sveikatos problemoms 

(nugarai, veido raumenims, jogai, 
laikotarpiui po gimdymo, vyresnio 
amžiaus žmonėms ir panašiai), tačiau 
aš pradėjau nuo knygoje „Tigro jaus-
mas“ aprašytų bendrų pratimų, skirtų 
visam kūnui mankštinti. 

– Kaip pasikeitė jūsų sveikata ir 
savijauta, pradėjus taikyti minėtą 
metodą?

– Kai pradėjau daryti Cantienicos pra-
timus, judėdamas ėmiau jausti malonų 
lengvumą. Netgi paprasčiausias taisy-
klingas stovėjimas padeda jaustis visai 
kitaip – labai gerai. Juk taisyklingai sto-
vint ryškiai gerėja kraujotaka, į galvą 
ir smegenis kraujas patenka daug 
lengviau. Na, o kai man dėl turimų stu-
buro išvaržų pradeda skaudėti nugarą, 
atlieku kelis pratimus, ir skausmas 
praeina. Atliekant pratimus ilgainiui 
pradedi taisyklingai judėti visą laiką, 
leidžia jaustis tikrai gerai. Judant ana-
tomiškai taisyklingai, nugara ir sąna-
riai nėra apkraunami, o organizmas 
pradeda gydytis savaime. Dabar daug 
kas stebisi, kaip aš sėdžiu neatremda-
mas nugaros, o man tai daryti papras-
čiausiai nebepatogu. Nugaroje yra jos 
prilaikymui skirti raumenys, kuriuos 
aktyvavus jokių atramų nebereikia ir 
sėdėti visai nepavargsti. 

– Kaip dažnai ir kaip ilgai praktika-
vote Cantienica metodą, kol sulaukėte 
teigiamų rezultatų?

– Pati Cantienicos metodo autorė 
Benita Cantieni rekomenduoja atlikti 
visus pratimus (visą kūną treniruo-
jančių pratimų yra 36), rimtesnę 
mankštą du tris kartus per savaitę. 
Tokia mankšta, gerai mokant prati-
mus, trunka apie pusantros valandos. 
Pirmus kartus atliekant Cantienicos 
pratimus žmonėms dažnai būna gana 
sudėtinga juos perprasti, nes jų 
metu judama neįprastai tokiai kūno 
padėčiai, kokią mes įpratę išlaikyti. 
Dauguma mūsų juda netaisyklingai, 
nenaudodami giliųjų raumenų. Taigi, 
iš pradžių reikia tuos raumenis atrasti 
ir aktyvuoti, o tada Cantienicos pra-
timai pradeda sektis daug lengviau. 
Tačiau labai svarbu yra nepamiršti pra-
timų ir taisyklingos kūno pozicijos visą 
dieną. Aš pats teigiamus Cantienicos 
pratimų rezultatus pajutau po dviejų 
trijų mėnesių užsiėmimų – palaipsniui 
dingo nugaros skausmai ir, svarbiau-
sia, pasikeitė mano judėjimo įpročiai. 
Jie tapo tokie, kokie buvo vaikystėje – 
taisyklingi ir natūralūs. 

Cantienica metodas 
efektyviausiai gydo:

	 3		Skoliozę
	 3		Stuburo iškrypimą 
  ir  deformacijas
	 3		Stuburo slankstelių išvaržą
	 3		Artrozę
	 3		Osteoporozę
	 3		Vidaus organų nusileidimą
	 3		Šlapimo nelaikymą
	 3		Hemorojinius mazgus
	 3		Seksualinio jautrumo   

 trūkumą
	 3	 Erekcijos sutrikimus
	 3		Prostatos padidėjimą
	 3		Mažina tikimybę patirti 
  stuburo išvaržų
	 3		Tausoja nugarą, malšina 
  arba naikina jos negalavimus

Pasidalinti žinia
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Atraskite dubens  
dugną sėdėdami

 Atsisėskite ant kėdės krašto, kaip 
parodyta paveikslėlyje. Nusiaukite batus, 
kad pėdos geriau justų grindis. Kėdė turi 
būti tokio aukščio, kad čiurnų, kelių ir 
klubų sąnariai būtų sulenkti 90° kampu. 
Pėdos klubų pločiu, pirštai kiek plačiau 
nei kulnai. Krūtinę pakelkite aukštyn nuo 
dubens liemens raumenimis. Viršugal-
vis nukreiptas vertikaliai aukštyn. Pečiai 
atpalaiduoti, lyg kristų žemyn, rankos 
atpalaiduotos guli ant šlaunų

Nenaudodami daug jėgos, visiškai 
lengvai atsiremkite didžiųjų kojos pirštų 
sąnariais ir kulnais į grindis. Tuo pat metu 
turite pajusti, kaip sėdynkauliai suartėja 
ir įsitempia dubens dugno raumenys. 
Atleiskite pėdas, vėl jas paspauskite į 
grindis, pajusite, kaip iš karto įsitempda-
mas reaguoja jūsų dubens dugnas! Jus 
nuo kėdės tarsi kilnoja mažas pučiamas, 
o paskui subliūkštantis balionas. Dabar 
paspauskite pėdas pakaitomis: kairę, 
dešinę, kairę, dešinę. Pajusite, kaip ima 
dirbti atitinkamos dubens dugno pusės. 
Įkvėpkite pro nosį, iškvėpkite pro kiek 
pravertą burną. Dėmesio, stebėkite, kad 
neįsitemptų kaklas, pečiai ir rankos! Apa-
tinis žandikaulis taip pat atpalaiduotas.

Turite pajusti tą lengvumo būseną, kai 
įtemptas dubens dugnas ir gilieji stuburo 
raumenys leidžia atpalaiduoti visus išori-
nius liemens, kaklo, rankų raumenis! 

Tai ir yra anatomiškai taisyklinga 
sėdėsena, kuriai naudojame minima-
liai energijos, neatsiranda spazmų 
pečių juostoje, nugaroje ir nepradeda 
dėl to skaudėti galvos! Dirbant sėdimą 
darbą taip reikia sėdėti visą dieną, tik 
būtina įgyti daugiau patirties natūra-
liai naudotis tai viena, tai kita dubens 
dugno puse, kad kita tuo tarpu galėtų 
pasiilsėti.

Atsisėskite ant kėdės krašto, kaip 
parodyta paveikslėlyje. Kėdė turi būti 
tokio aukščio, kad čiurnų, kelių ir klubų 
sąnariai būtų sulenkti 90° kampu. Pėdos 
klubų pločiu, pirštai kiek plačiau nei kul-
nai. Krūtinė nutolusi nuo dubens.

Rankas sulenkite per alkūnes kaip 
eindami, plaštakos lengvai sulenktos ir 
nukreiptos viena į kitą.

Dešinį sėdynkaulį pakreipkite atgal ir 
žemyn, tuo pačiu lengvai pakeldami pėdą 
kelis centimetrus nuo grindų. Tą patį dary-
kite su kairiu sėdynkauliu. Kaitaliokite – 
dešinį, kairį ir t. t. Krūtinė automatiškai 
pradės daryti priešinį judesį su priešinga 
keliamai kojai puse.

Kuo labiau įsitempia jūsų dubens vidi-
niai raumenys, tuo liemuo tampa ilgesnis, 
tuo lengviau pėdos pakyla nuo grindų. 
Stuburas išlieka stabilus ir nepakrypęs į 
šoną. 

Galva žiūri tiesiai į priekį, tai ir yra jos 
darbas einant: laikyti pusiausvyrą ir nuro-
dyti kryptį.

Pažingsniuokite su kiekviena koja po 10 
kartų, pasitreniravę – ir po 20.

Pažingsniavę ant kėdės atsistokite ir 
pavaikščiokite iš tikrųjų. Pajusite, kaip len-
gva eiti ir kojos tarsi pačios žengia į priekį.

Šis pratimas mobilizuoja jūsų dubenį, 
nugarą ir smegenis. Puiki galimybė sti-
printi dubens raumenis dirbant sėdimą 
darbą. Lavina anatomiškai taisyklingą 
eiseną. Net ir po ilgos sėdimo darbo die-
nos jūs lengvai ir žvaliai žingsniuosite 
namo arba bent jau iki atokiau pastatyto 
automobilio.

 Atsigulkite ant mankštos kilimėlio, kaip 
parodyta paveikslėlyje. Kojos sulenktos 
kampu, pėdų pirštai kiek plačiau nei kul-
nai. Keliai kaip ir pėdos – klubų pločiu. 
Rankos laisvai guli ant krūtinės apačios. 
Po galva pasidėkite teniso kamuoliuką 
arba, jei turite, nedidelį kineziterapinį 
kamuoliuką. Kaklas turi būti vienoje tie-
sėje su stuburu. Įkvėpkite per nosį, iškvėp-
kite per burną.

Iš pradžių sėdynkaulius lengvai įremkite 
į grindis taip šiek tiek išlenkdami stuburą 
liemens srityje. Galite pakišti vieną plaš-
taką ir patikrinti. Tada sutraukite sėdyn-
kaulius vieną prie kito ir imkite tempti 
uodegikaulį ir gaktikaulį kulnų link, o vir-
šugalvis tegul juda priešinga kryptimi taip 
ištempdamas stuburą, kol buvusi išriesta 
nugara lengvai priglus prie kilimėlio. Kad 
dar sustiprintumėte tempimą, bambą 
tempkite ir link gaktikaulio, ir link krūtinės 
ląstos. Jokiu būdu nespauskite nugaros 
prie kilimėlio. Liemens srityje visada turi 
išlikti natūralus ~1cm aukščio įlinkis, kurį 
formuoja skirtingo ilgio stuburo ataugos. 
Pilvas turi būti visiškai atpalaiduotas, 
kaklas, rankos, sėdmenys taip pat. Visada 
atminkite, kad turi galioti pagrindinė 

žmogaus anatomijos taisyklė – įsitempęs 
viduje, atsipalaidavęs išorėje.

Jei ten, kur prasideda sėdmenys, paju-
site tempimą, vadinasi, sužadinote giliuo-
sius dubens raumenis. Atpalaiduokite 
sėdynkaulius, vėl juos sutraukite, atpa-
laiduokite, sutraukite. Galva, gulėdama 
ant kamuoliuko, gali laisvai judėti ir taip 
leisti pailgėti visam stuburui. Stuburo 
ištempimą/atpalaidavimą kartokite 5–7 
kartus. 

Tai pagrindinis tempimo pratimas 
prieš pradedant bet kokią mankštą, 
taip pat ir Cantienica pratimus. Prieš 
užmigdami ar pabudę rytą galite daryti 
jį lovoje. Taip jūs atsipalaiduosite prieš 
miegą arba paruošite savo stuburą die-
nai, apsaugodami jį nuo galimų traumų.

„Sėdimobilis“ – kryžminio ėjimo pratimas sėdint

Atraskite dubens dugną gulėdami 

Agnieta JONIKIENė

Cantienica pratimai gerai savijautai palaikytiÅ
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