Centrul de greutate al corpului
uman

Gravitaţia şi viaţa
Viaţa a apărut şi a evoluat subinfluenţa

neîntreruptă a gravitaţiei.
Gravitaţia determină caracteristicile mişcării
fiinţelor, aceasta deoarece este cea mai
importantă forţă care acţioneaza asupra corpului
uman. Toate celelalte forţe care intervin în statica
şi dinamica organismului rezultă direct sau
indirect din interacţiunea cu forţa gravitaţională.
Viaţa este bazată pe mişcare (dinamica), în cel
mai integral sens cu putinţă, iar mişcarea este o
“răzvrătire” împotriva gravitaţiei, deci viaţa însăşi
este o “luptă” împotriva gravitaţiei.

Ce este gravitaţia?
Gravitaţia este o deformare a continuităţii spaţiu-timp

care se transmite cu viteza luminii. Altfel spus este o
vibraţie, o undă, a însusi spaţiu-timpului. Undele
gravitaţionale generează câmpul gravitaţional.
Conform legilor fizicii, orice corp supus atracţiei
gravitaţionale, altfel spus aflat într-un câmp gravitaţional,
tinde să efectueze o mişcare de apropiere către centrul
corpului generator de câmp gravitaţional.
În consecinţă, orice corp aflat în câmpul gravitaţional al
pământului este “atras” spre centrul acestuia. Conceptul
de greutate este consecinţa acestui fenomen. Greutatea
este definită ca fiind produsul dintre masa corpului supus
atracţiei gravitaţionale şi acceleraţia gravitaţională.
G=mxg

Ce este gravitaţia?
Forţa gravitaţională acţionează întotdeauna

vertical, de sus în jos. Împotriva ei, forţele interne
cumulate acţionează în sens contrar, de jos în sus.
Învingerea forţei de atracţie gravitaţională
presupune un consum mare de energie, şi o uzură
a structurilor care compun aparatul locomotor al
tuturor fiinţelor vii.
Fiinţele care trăiesc în mediu lichid, unde efectele
graviaţiei sunt diminuate, au nevoie de un consum
energetic (respectiv efort) semnificativ mai mic în
comparaţie cu cele de pe uscat (vezi principiul lui
Arhimede).

Centrul de greutate
Forţele gravitaţionale acţionează asupra tuturor

structurilor şi elementelor componente al corpului
uman. Astfel începand cu elementele nediferenţiate
(atomii, moleculele, celulele, care ne alcătuiesc corpul)
şi continuând cu structuri bine definite (organe interne,
cap, mâini, picioare etc.) gravitaţia are un “punct” în
care îsi exercită acţiunea.
Spre exemplu, fiecare atom din structura membrului
superior este supus forţei gravitaţionale, însă rezultanta
tuturor acestor forţe se va situa într-un punct considerat
a fi centrul de greutate al membrului superior.
Deci, punctul de referinţă asupra căruia acţionează forţa
de atracţie gravitaţională se numeşte Centru de
Greutate.

Centrul de greutate
Situarea centrului de greutate depinde atât de poziţia

corpului cât şi de poziţia relativă a segmentelor care-l
compun. Fiecare segment având propriul centru de
greutate, prin însumarea forţelor gravitaţionale care
acţionează asupra acestora se obţine o rezultantă care va
acţiona asupra corpului luat ca întreg.
Observaţie: dat fiind faptul că situarea centrului de greutate
al corpului depinde de poziţia centrelor de greutate ale
tuturor segmentelor corpului, atât în mişcare cât şi în
statică, putem înţelege de ce modificarea pe termen lung a
poziţiei dominante a centrului de greutate va influenţa cu
certitudine starea întregului organism.
Ca exemplu, dacă centrul de greutate al membrului superior
se modifică, se va modifica şi biomecanica acestuia.

Centrul de greutate
Această modificare implică schimbări deseori majore în

felul în care sunt solicitate articulaţiile şi structurile care
le alcătuiesc şi le deservesc (muschi-tendoane,
ligamente, uzura cartilajelor articulare etc.)
Centrul de greutate al omului, în condiţii normale, este
situat pe axa de simetrie verticală a corpului, într-un
plan paralel cu solul, care intersectează corpul la nivelul
abdomenului inferior (cca. 3 cm. sub ombilic).
Noţiunea de echilibru este definită în funcţie de
capacitatea de a realiza armonios mişcarea sau de a
păstra o poziţie statică (stabilă). Echilibrul este direct
dependent de poziţia centrului de greutate al corpului.

Influenţa gravitaţiei asupra
omului
Câmpul gravitaţional determină caracteristicile şi

proprietăţile sistemului osos (dimensiune, consistenţă,
poziţie, rezistenţă). Dupa cum am constatat, însăşi noţiunea
de echilibru este consecinţa atracţiei gravitaţionale. Atât
voinţa cât şi capacitatea noastră de mişcare se vor supune
limitelor date de acţiunea gravitaţiei, respectiv capacitatea
de reacţiune a corpului la atracţia gravitaţională.
Biomecanica aparatului locomotor este stiinţa care studiază
statica, mişcarea fiinţelor în câmpul gravitaţional. Astfel,
omul caută să definească legile, condiţiile mişcării şi
adaptarea lor la influenţa câmpului gravitaţional.
Noţiuni ca: înălţare, creştere, zbor, urcare, definesc lupta
omului împotriva forţei care-l atrage permanent către
pământ.

Influenţa gravitaţiei
asupra omului
Se poate spune că omul îşi petrece o parte din viaţă

“înălţându-se din ţărână” şi cealaltă parte întorcându-se
spre aceasta. Omul s-a adaptat pe parcursul mileniilor la
aceasta luptă evoluand până la a sfida (e drept
temporar) atracţia gravitaţională.
Spre exemplu, sistemul nervos (atat vegetativ cât şi
central) a evoluat adaptându-se la necesitatea de
echilibru static şi dinamic, precum şi la cerinţele
orientării în spaţiu şi timp ale individului.
Din necesitatea de mişcare şi stabilitate, aparatul
locomotor a evoluat dând naştere unor legi precise de
biomecanică.
Sistemul cardio-vascular este perfect adaptat influenţei
gravitaţionale.

Relaţia: Centru de Greutate – Echilibru –
Sănătate
Biofizica şi biomecanica au stabilit cu precizie

regulile interacţiunii om – gravitaţie, noţiunea de
echilibru fiind indisolubil legată de noţiunea de
sănătate, centrul de greutate al omului fiind
punctul de referinţă în analiza echilibrului static şi
dinamic al omului.
Iată câteva reguli pentru a avea un echilibru optim:
Distribuţia greutăţii corporale a omului la nivelul

tălpilor trebuie să fie simetrică – cerinţă îndeplinită
atunci când centrul de greutate se situează în poziţia
central mediană optimă.
Centrul de greutate trebuie să fie situat cât mai
aproape de sol, proiecţia sa să fie în interiorul
poligonului format de tălpi (acel perimetru delimitat
de muchiile externe, vârfurile degetelor şi calcanee);
Suprafaţa de sprijin a tălpilor la nivelul solului să fie
perfect plană.

Relaţia: Centru de Greutate –
Echilibru – Sănătate
Realitatea însă demonstrează că în foarte puţine cazuri se poate conta pe

condiţii optime de echilibru. Variaţiile caracteristicilor mediului şi ale
capacităţii noastre de adaptare la acestea duc la fluctuaţii semnificative
ale echilibrului, atât pe termen scurt (minute, ore, zile) cât şi pe termen
lung (luni, ani).
Măsurătorile efectuate cu aparate de măsură computerizate (cântare
“inteligente”) au demonstrat faptul că atunci când se măsoară diferenţiat
stânga – dreapta distribuţia greutăţii la nivelul membrelor inferioare,
rareori se obţin valori identice sau aproximativ identice (în numai circa
1% din cazuri). Diferenţele constatate sunt generate de cauze diverse
cum ar fi:
asimetrii de lungime, volum, tonus ale membrelor inferioare;
asimetrii de poziţie ale oaselor coxale;
asimetrii de poziţie ale articulaţiilor coxo-femurale (sau/şi tulburări funcţionale

ale acestora);
asimetrii funcţionale (de tonus, elasticitate etc.) ale musculaturii şoldului;
tulburări de statică şi dinamică ale articulaţiilor intervertebrale. Acestea pot fi
consecinţa tulburărilor mai sus menţionate sau le pot precede (uneori chiar
genera);
anomalii morfologice sau/şi funcţionale ale tălpii.

Relaţia: Centru de Greutate –
Echilibru – Sănătate
Toate aceste anomalii – tulburări mai sus menţionate pot avea

cauze congenitale sau/şi dobândite. Dintre cele dobândite am
putea menţiona: sechele post-traumatice, boli degenerative,
suferinţe acute (ale muşchilor, oaselor, ligamentelor,
tendoanelor, burse, sinoviale etc.), atitudini şi posturi vicioase
(profesionale, habituale).
Pentru a se putea mişca, a-şi menţine echilibrul atât dinamic cât
şi static, omul dispune de un ansamblu arhitectural extrem de
complex şi de bine adaptat acţiunii forţelor gravitaţionale.
Arhitectura corpului uman este alcatuită din elemente de
susţinere rigide (scheletul, oasele) şi din elemente de susţinere
moi (muschi, ligamente, fascii, tendoane etc.) Aceste elemente
formează structuri funcţionale adaptate necesităţilor noastre de
mişcare şi de păstrare a echilibrului.
Cel mai important element al arhitecturii noastre este Coloana
Vertebrală.

Coloana vertebrală – Axis Mundi
Fiinţa noastră, atât din punct de vedere fizic,

cât şi psihic (ca reper spaţio – temporal), este
structurată în jurul coloanei vertebrale.
Coloana vertebrală este cea mai importantă
componentă a scheletului osos (şi a aparatului
locomotor, implicit). Ea serveşte ca punct de
ancorare pentru toate celelalte elemente care
alcătuiesc corpul uman. Este axul central al
structurii noastre psiho-fizice. În consecinţă,
starea sa se va reflecta asupra întregii noastre
fiinţe.
Coloana vertebrală ne conferă simetria
corpului şi direcţia de mişcare. Ea înconjoară
şi protejează sistemele noastre de comunicare
(medulla spinalis/canal rahidian) şi face
posibilă atât mobilitatea cât şi stabilitatea
noastră, datorită suprapunerii mai multor
piese osoase (vertebrele).

Coloana vertebrală –
Axis Mundi
Coloana vertebrală, în totalitatea ei trebuie

înţeleasă în primul rând ca organ propriu al
corpului (numit în literatura de specialitate ca “organ axial”).
Funcţionalitatea normală sau anormală a acestui organ axial al
corpului se răsfrânge atât asupra dispozitivului spaţial cât şi
asupra unor parametri morfo-fiziologici ai diverselor viscere
adăpostite în canalul rahidian (măduva spinării, rădăcinile nervilor
spinali, artera vertebrală etc.) sau în cavităţile trunchiului (inimă,
ficat, plămân, stomac, intestine etc.).
În concluzie coloana vertebrală are multiple roluri: de susţinere
(dinamică, statică) de protecţie, şi nu în ultimul rând de
formogeneză (adică defineşte forma corpului nostru!).
Asimetriile sesizate la nivelul corpului uman (de poziţie, formă,
tonus, volum, asimetriile funcţionale etc.) sunt dependente de
starea coloanei vertebrale, acestea sugerand atât diagnosticul cât
şi maniera de abordare terapeutică.

Terapia Yumeiho
Terapia Yumeiho este concepută ca o metodă

de “punere în ordine” a coloanei vertebrale,
precum şi de corectare, atât cât este posibil, a tulburărilor induse de
patologia sau/şi disfuncţiile acesteia.
În acest sens, abordarea se face atât dinspre exterior către interior
(corectarea anomaliilor oaselor bazinului, ale membrelor inferioare, acestea
constituind baza, fundamentul, coloanei vertebrale) cât şi de la interior către
exterior (corectarea curburilor patologice ale coloanei sau ale disfuncţiilor
articulatiilor intervertebrale, cu ulterioare repercursiuni pozitive asupra
tuturor membrelor, centurii pelviene şi centurii scapulare).
Simetria, factor decisiv în ceea ce priveşte fiinţa noastră (din punct de
vedere estetic, funcţional – biomecanic, psihic etc.) este determinată şi
definită de caracteristicile morfologice şi funcţionale ale coloanei vertebrale.
Unul din cele mai importante roluri ale coloanei vertebrale este acela de a
genera şi susţine verticalitatea noastră în câmpul gravitaţional, atât în timpul
mişcării cât şi în timpul repausului.
Verticalitatea noastră este dependenta şi de locul în care forţele de atracţie
gravitaţionale (care acţioneaza asupra tuturor segmentelor corpului) işi
concentrează acţiunea, respectiv centrul de greutate al corpului uman.

Echilibrul
Spunem despre o persoană că este echilibrată

când există o armonie în tot ceea ce o
priveşte, adică prin însumarea “+” (a
elementelor considerate pozitive) şi a “–” (a
elementelor considerate negative) să rezulte
„0”.
Deci echilibrul coloanei vertebrale este dat de
armonia tuturor forţelor care acţionează
asupra sa. Un exemplu practic ar fi următorul:
musculatura paravertebrală (sacro-spinală)
situată în dreapta să efectueze aceeaşi acţiune
ca şi cea din stânga, respectiv musculatura
feţei anterioare a trunchiului şi a abdomenului,
să compenseze cu precizie lucrul mecanic al
muşchilor sacrospinali etc. Orice tulburare în
funcţionarea armonioasă a acestor structuri
are drept consecinţă perturbarea sau chiar
pierderea echilibrului.

Biblografie
http://www.descopera.org/ce-este-gravitatia

/
http://www.yumeiho.org.ro/articole-de-specia
litate/relatia-dintre-pozitia-dominanta-a-ce
ntrului-de-greutate-al-corpului-uman-si-pote
ntialul-maladiv/lang/ro
http://www.scrigroup.com/sanatate/Echilib
rul-corpului-uman93743.php
http://anatomie.romedic.ro/coloana-vertebr
ala
http://www.centruldeyumeiho.ro/

