
SAVO KŪNĄ IR SIELĄ
HARMONIZUOK



Psichikos sveikata - viena didžiausių ir kartu pažeidžiamiausių 
vertybių. Ji sudėtinė asmens sveikatos dalis, lemianti žmogaus gebė-
jimą 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 džiaugsmą 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 sutrikimų daugė-
ja 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 atsipalaidavi-
mas, pagerėja koncentracija bei nuotaika, lavinami motoriniai įgudži-
ai, vaizduotė, kūrybinis mąstymas, netgi įveikiama nemiga.

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

Piešimo priemones galite rinkstis patys. Geriau tai daryti 
pieštukais, mat jais smagiau šešėliuoti, maišyti spalvas. 
Tačiau  drąsiai galima išbandyti ir tušinukus, kreideles, net 
flomasterius.
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Kvėpavimo pratimai puikiai tinka atsipalaidavimui, nes jie gali
būti naudojami bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje, jie dirba

greitai ir yra lengvai valdomi.





Meditacija skatina teigiamų minčių
tėkmę ir atneša vidinę harmoniją.









Eikite miegoti ir kelkitės tuo pačiu metu.
Tai leidžia biologiniam laikrodžiui pačiam
inicijuoti ir palaikyti miegą.



Suraskite savo būdą sumažinti jaučiamą
stresą – identifikuokite, kas jums padeda
atsipalaiduoti, pavyzdžiui, knygų skaitymas,
pasivaikščiojimai, muzikos klausymas ar
laiko leidimas su draugais arba augintiniais.









Sportuokite – mankšta gali būti
naudinga žmogaus psichinei

ir fizinei būklei.











Meditacija, masažas, joga bei kvėpavimo
pratimai gali padėti atsipalaiduoti.













Sveikai maitinkitės – subalansuota mityba,
kurioje gausu vaisių ir daržovių, padeda palaikyti

imuninę sistemą streso metu.







Skirkite laiko sau – išnaudokite šį laiką poilsiui,
atsipalaidavimui ar mylimai veiklai.











Nesinaudokite elektroniniais įrenginiais lovoje.
Jie trukdo miegui.





Iniciatyva „TU ESI“
www.tuesi.lt

Pagalba nusižudžiusiųjų artimiesiems
Asociacija „Artimiems“

www.artimiems.lt

Pagalbos vyrams linija
„Nelik vienas“

www.nelikvienas.lt
pagalba@nelikvienas.lt

Tel. +370 604 11119 
I-VII 18-21 val.

Specializuotos kompleksinės
pagalbos centras

www.Specializuotospagalboscentras.lt
Tel. +370 700 55516 

I-IV 9-17 val.

Krizinio nėštumo centras
www.neplanuotasnestumas.lt

 Tel. +370 603 57912 
I-V 8-17 val.

Ankstukų pagalbos linija
www.neisnesiotukas.lt
Tel. +370 612 03800 

I-VII visą parą

VšĮ Krizių įveikimo centras
www.krizesiveikimas.lt 
Tel. +370 640 51555  

skype – krizesiveikimas,
krizesiveikimas1
I-V 16-20 val. 
VI 12-16 val.

Tėvų linija
www.tevulinija.lt 

Tel. +370 800 90012 
I-V 9-13 val. ir 17-21 val.

Tėvų linija
www.tevulinija.lt 

Tel. +370 800 90012 
I-V 9-13 val. ir 17-21 val.

Vilties linija suaugusiems
www.viltieslinija.lt 

Tel. 116 123 
I-VII visą parą

Linija „Doverija“ (rusų kalba)
Tel. +370 800 77277 

II-VI 16-20 val.

Pagalbos vaikams linija
www.pagalbavaikams.lt 

Tel. 116 111 
I-V 11-19 val.

Vilties linija suaugusiems
www.viltieslinija.lt 

Tel. 116 123 
I-VII visą parą

Jaunimo linija
www.jaunimolinija.lt 

Tel. +370 800 28888 
I-VII visą parą

Vaikų linija
www.vaikulinija.lt 

Tel.116 111 
I-VII 11-23 val.

EMOCINĖS IR PSICHOLOGINĖS PAGALBOS KONTAKTAI

EMOCINĘ IR PSICHOLOGINĘ PAGALBĄ GALI GAUTI VISI.
SVARBU NEPAMIRŠTI  TU NESI VIENAS.



Šiaulių rajono savivaldybės visuomenė sveikatos biuras
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


