
HARMONIZUOK  
S A V O  S I E L Ą ,  K Ū N Ą  I R  D V A S I Ą



Psichikos sveikata – viena didžiausių ir kartu pažeidžia-
miausių vertybių. Ji sudėtinė asmens sveikatos dalis, lemianti 
žmogaus gebėjimą pažinti pasaulį, bendrauti ir išreikšti savo 
jausmus, tai nėra vien psichikos ligos nebuvimas.

Pasaulinė sveikatos organizacija teigia, kad psichikos sveikata – 
tai emocinis, dvasinis atsparumas, kuris leidžia patirti džiaugs-
mą ir ištverti skausmą, nusivylimą, liūdesį. Tai teigiamas gėrio 
jausmas, kuriuo remiasi tikėjimas savo bei kitų žmonių orumu 
ir verte.

Psichikos sveikata yra labai svarbi šiuolaikinėje visuomenėje.  
1 iš 5 žmonių turi psichikos problemų. Psichikos sveikatos sutri-
kimų daugėja visame pasaulyje, ne išimtis ir Lietuva. Dauguma 
iš mūsų pažįstame žmogų, turintį tokių problemų.

Spalvinimas nuramina migdolinę smegenų dalį (lot. amygdala), 
kuri kontroliuoja mūsų emocijas bei stresą, todėl jaučiamas at-
sipalaidavimas, pagerėja koncentracija bei nuotaika, lavinami 
motoriniai įgūdžiai, vaizduotė, kūrybinis mąstymas, netgi įvei-
kiama nemiga.

Spalvinimas daugeliui asocijuojasi su nerūpestinga vaikyste ir 
malonia užsimiršimo būsena. Net jei nelabai mėgote šio užsi-
ėmimo, prisiminkite pojūtį, kai ramiai sėdėdami spalvindavote 
paveikslėlius, visiškai atsiduodami spalvų ir vaizduotės galiai. 

Piešimo priemones galite rinktis patys. Geriau 
tai daryti pieštukais, mat jais smagiau šešėliuoti, 
maišyti spalvas. Tačiau drąsiai galima išbandyti ir 
tušinukus, kreideles, net flomasterius... 



































































PSICHINĖ SVEIKATA YRA YPAČ SVARBI,  
NORINT ĮGYVENDINTI SAVO TIKSLUS IR SVAJONES!

PAILSĖK
8–9 valandos 
miego daro  
stebuklus

ĮKVĖPK
Šviežias oras  

būtinas smegenims 
ir kiekvienai kūno 

ląstelei

JUDĖK
Sportas išjudina  

ir kūną,  
ir nuotaiką

VEIK
Prisimink savo 

pomėgius ir skirk 
jiems laiko

PRISIMINK 
DRAUGUS

Bendravimas  
nugali  

vienišumą

IŠLIK 
BLAIVUS

Gera savijauta ir 
sveikata – nepakeliui 

su alkoholiu

MAITINKIS 
SVEIKIAU

Pilnavertis maistas 
gali padėti jaustis 

geriau

KALBĖKIS
Problemos atrodo 
ne tokios didelės, 

kai pasikalbi  
su kitu

„Vaikų linija“ Tel. 116 111 
Darbo laikas: kasdien
nuo 11:00 iki 21:00 val.

www.vaikulinija.lt

„Jaunimo linija“ Tel. 8 800 28888 (visą parą) www.jaunimolinija.lt
„Linija Doverija“ paaugliams ir jaunimui
(parama teikiama rusų kalba)

Tel. 8 800 77277
Darbo laikas: antradieniais –  
šeštadieniais 16:00–20:00 val.
(išskyrus valstybės švenčių dienas)

„Vilties linija“  suaugusiesiems Tel. 116 123 (visą parą) http://viltieslinija.lt/
viltes.linija@gmail.com

„Pagalbos linija moterims“ Tel. 8 800 66366 (visą parą) pagalba@moteriai.lt
„Tu ne vienas“ pagalbos linija http://tunevienas.lt/
„Sidabrinė linija“ – draugystė, bendravimas ir 
pagalba telefonu garbaus amžiaus žmonėms

Tel. 8 800 80020
Darbo laikas: darbo dienomis
nuo 8:00 iki 20:00 val.

www.sidabrinelinija.lt
pasikalbekime@sidab-
rinelinija.lt

Programėlė „Pagalba Sau“ ne tik padeda stebėti 
savo būseną, bet ir suteikia informaciją, kur 
kreiptis ar nukreipti kitą prireikus pagalbos.

Veikia visą parą https://goo.gl/LqNKhV

Jei susidūrei su sunkumais, nesutari su Tave supančiais žmonėmis, patiri prievartą,  
patyčias, jautiesi vienišas ar nori su kuo nors pasitarti, privalai susisiekti  

su šiomis pagalbą teikiančiomis organizacijomis

J. Basanavičiaus g. 7,
Kuršėnai, LT-81156 Šiaulių r.
Tel. +370 683 27 615

El. paštas vsb.siauliuraj@gmail.com
www.siauliurvsb.lt
www.facebook.com/siauliurvsb/
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