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 Ar jūsų kūnas įsitempęs? 

 Ar jums sunku linksmintis?

 Ar sveikai maitinatės?

 Galbūt imatės per daug 
darbų?

 Ar kenčiate nuo panikos 
antplūdžių?

 Ar jums trūksta energingumo 
ir užsidegimo?

 Ar manote, kad jums sunku 
bendrauti?

 Ar jūsų mintys dažnai būna 
neigiamos?



Jeigu nors į vieną klausimą atsakėte „taip“, jums

reikia atsipalaiduoti. Geras atsipalaidavimas padeda

atsikratyti susikaupusios įtampos ir atgauti

išeikvotos energijos kiekį. Pasijusite stipresni,

atsigavę ir pajėgūs grumtis su šiuolaikinio gyvenimo

sunkumais. Atsipalaidavimas gražins gyvenimo

pilnatvės ir džiaugsmo pojūtį.



Daugelis laisvalaikio 
užsiėmimų suteikia 
gyvybinių jėgų, gerina 
sveikatą ir padeda 
atsipalaiduoti.:

Plaukimas stiprina ir 
atpalaiduoja kūną, jis dažnai 
rekomenduojamas žmonėms, 
turintiems problemų dėl 
nugaros.

Šokiai pati geriausia 
treniruotė, kuri pakelia 
nuotaiką, išvaduoja nuo 
fizinės ir psichinės įtampos. 



Gilus, lėtas, lygus 
kvėpavimas atpalaiduoja 
visą kūną, nuramina 
psichiką. 

Įkvėpiant orą, deguonis 
patenka į kraują ir 
sužadina kiekvieną kūno 
ląstelę. 

Iškvėpiant pašalinamos 
nuodingos atliekos. 
Taisyklingas kvėpavimas 
suteikia fizinių jėgų, 
energijos, sukuria emocinę 
pusiausvyrą.



Masažas puikiai atpalaiduoja. Jis 
išvaduoja kūną nuo skausmo ir 
įtampos, suteikia gyvybinių jėgų 
raumenims, palankiai veikia 
pavargusį protą ir ramina nervų 
sistemą. 

Rūpestingų rankų prisilietimas prie 
odos gali išsklaidyti vienišumo 
jausmą kūnui ir dvasiai sugrąžinti 
pilnatvės pojūtį:

 Masažas gerina medžiagų apykaitą

 Padeda išlaikyti taisyklingą kūno 
laikyseną

 Iš audinių šalina toksines 
medžiagas

 Suteikia žvalumo. 



Pozityvus mąstymas. 

Juokas užkrečia žmones. 

Šypsokitės kitiems, o kai 

nusišypsos jums, 

pasijusite daug geriau. 

Prisiminkite ką nors 

juokingo ir jūsų 

rūpesčiai sumažės. 

Juoktis labai sveika.



Prieš guldamiesi į lovą:

 atlikite kokį nors nebaigtą 
darbelį,

 susiruoškite rytdienos 
aprangą, 

 užsirašykite, ką jums reikės 
padaryti kitą dieną,

 tada atsipalaiduokite ir 
pasistenkite užmigt. 

Surašyti rytojaus darbai, 
nebevargins jūsų neleisdami 
užmigti.



 Miegamasis turi būti išvėdintas, nei per šaltas, nei 
per šiltas. 

 Dažnas sėdėjimas iki paryčių turi daug neigiamų 
pasekmių. Tuomet sunku dėmesingai mokytis, 
dirbti, lengva suklysti, ilgainiui galima tapti irzliu ir 
mieguistu.

 Kad nebūtumėte mieguisti, įpraskite gultis ir keltis 
vienodu laiku. Atsikelkite anksti, kad vakare 
jaustumėtės sveikai pavargę, o atsigulkite prieš 
vidurnaktį. Dieną truputį pasportuokite 
(pasivaikščiokite) gryname ore.



 Turėkite hobį! 

 Pasivaikščiokite gamtoje !

 Rūpinkitės savimi !

Nors ir daug laiko skiriate kitiems žmonėms, kiekvieną
savaitę susirašykite jums rūpimus dalykus ir stenkitės
pabūti vieni (kartkartėmis paskaitykite tai, kas jums iš
tiesų patinka).
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