
 J. Basanavičiaus g. 7,  
Kuršėnai LT-81156, Šiaulių r.

Tel. +370 68 327 61                                                                                               
El. paštas vsb.siauliuraj@gmail.com

www.siauliurvsb.lt/                                                                                                                                              
www.facebook.com/siauliurvsb/

STRESAS
Kiekvienas iš  mūsų esame un ikalus. 

Nepaisant un iversal ių  patarimų,  

Svarbiaus ia  atrasti  Tau lab iaus ia i  

ats ipalaiduot i  ir  ger iaus ia i  įve ikt i 

pat ir iamą stresą padedantį  būdą (-us) , 

la ikykis  sve ikos gyvensenos  

rekomendacijų  ir  pamažu pastebės i 

vykstančius  pokyčius.

pagalbos SAU būdAi:
STEBĖK SAVO REAKCIJAS. Svarbu atvirai at-
sakyti sau į klausimus: Ar aš galiu pašalinti stre-
sorių / pakeisti susidariusią situaciją / priimti si-
tuaciją tokią, kokia ji yra? Ar pavyksta suvaldyti 
kylanti stresą? O galbūt man reikalinga specia-
listo pagalba?

POZITYVAUS MĄSTYMO PRATIMAS. Paimk 
popieriaus lapą ir padalink jį pusiau. Vienoje pu-
sėje surašyk stresą ar nerimą keliančias situaci-
jas, įvykius. Kitoje lapo pusėje surašyk teigiamus 
minėtų situacijų aspektus. Kas vakarą prisimink 
ir apgalvok per dieną nutikusius teigiamus da-
lykus.

GILAUS KVĖPAVIMO PRATIMAS. Atsisėsk pa-
togiai, tiesia nugara, padėk vieną delną ant pil-
vo, kitą – ant krūtines. Užsimerk. Skaičiuodamas 
iki 10 lėtai įkvėpk pro nosį. Oras pripildo krūtinės 
ląstą ir pilvas pakyla. Skaičiuodamas iki 10 lėtai 
iškvėpk pro pravirą burną. Iškvepiant krūtines 
ląsta nusileidžia, pilvas įdumba. Pratimą kartok 
5–10 kartų, visą dėmesį sutelkdamas į savo kvė-
pavimą.

VAIZDINIAI. Patogiai atsisėsk, užsimerk. Kvė-
puok lygiai, ramiai. Lėtai įkvėpk ir iškvėpk. Min-
timis nusikelk į vietą ar situaciją, kur Tau gera ir 
ramu. Sutelk dėmesį į tai, ką ten matai, girdi, jau-
ti. Atkreipk dėmesį net į menkiausias smulkme-
nas. Kai būsi pasirengęs, pamažu grįžk atgal į 
esamą situaciją. Atsimerk, giliai įkvėpk ir iškvėpk, 
pasirąžyk.



STRESAS
Tam tikras streso lygis suteikia gyvenimui spalvų 
ir žavesio. Stresas parengia organizmą susidūri-
mui su galimais iššūkiais, skatina tobulėti – mobi-
lizuojami mūsų fiziniai bei emociniai resursai, mes 
gebame geriau susikaupti, išlaikyti motyvaciją, at-
kakliai siekti užsibrėžtų tikslų. Mums padedantis, 
naudingas stresas vadinamas eustresu.

Jeigu stresas pernelyg intensyvus ir trunkantis il-
giau, dažnai pasikartoja stresą keliančios situaci-
jos – tai distresas. Šis stresas gali turėti neigiamos 
įtakos fizinei ir psichinei sveikatai, produktyvumui 
bei akademiniams rezultatams.

Galimi  stresoriai  /
streso priežastys:
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Kaip  palaikyti  
optimalų streso lygį?STRESO POŽYMIAI

FIZIOLOGINIAI POŽYMIAI
• Raumenų įtampa
• Nusilpęs imunitetas  

(dažnas sirgimas peršalimo ir kt. ligomis)
• Galvos, kaklo, nugaros skausmai
• Virškinimo sistemos sutrikimai
• Šąlančios kojos ir rankos
• Nuolatinis nuovargis

EMOCINIAI POŽYMIAI
• Padidėjęs nerimo lygis
• Padidėjęs dirglumas
• Impulsyvumas
• Agresyvumas
• Jaučiama kaltė
• Patiriamas beviltiškumo jausmas
• Vienatvės jausmas
• Depresyvi nuotaika ar net depresija

KOGNITYVINIAI  
(MĄSTYMO) POŽYMIAI
• Sunku susikaupti
• Pablogėjusi atmintis
• Sunku priimti sprendimus
• Žema savivertė
• Nerimas dėl ateities
• Nesėkmės baimė
• Suicidinės mintys (mintys apie savižudybę)

• Fizinis aktyvumas. Daryk mankštą, išeik pa-
sivaikščioti ar reguliariai užsiimk kita mėgsta-
ma fizine veikla;

• Sveika mityba. Maitinkis sveikai, geriausia – 
tuo pačiu metu. Valgyk pusryčius, vartok pakan-
kamai skysčių, venk kofeino turinčių produktų;

• Darbo ir poilsio režimas. Svarbu išlaikyti dar-
bo ir poilsio balansą, optimalią miego truk mę. 
Pailsėję lengviau gebame rasti racionalius 
sprendimus, valdyti kylančias emocijas;

• Juokas. Moksliniais tyrimais įrodyta, jog hu-
moras ir juokas teigiamai veikia mūsų organiz-
mą, gerina nuotaiką, didina atsparumą stresui;

• Masažas bei aromaterapija taip pat efekty-
vūs būdai, padedantys atsipalaiduoti po dar-
bų ir atsikratyti patiriamos įtampos;

• Įvairių relaksacinių technikų mokymasis ir 
reguliarus praktikavimas gali padėti pasiekti 
natūralią organizmo atsipalaidavimo reakciją, 
atsikratyti įtampos, neigiamų minčių;

• Meditacija, malda.

Įstojimas į 
universitetą


