
Kas padeda gerinti psichinę (emocinę)
sveikatą?

 Visų pirma, padeda emocijų pažinimas:
sugebėjimas jas įvardinti, atrasti jų priežastis
ir konstruktyviais būdais su jomis tvarkytis.

 Prie emocinės sveikatos gerinimo taip pat
prisideda ryšių su artimais žmonėmis
palaikymas, galimybė gauti jų socialinę
paramą.

 Psichinė higiena – į tai turėtų atkreipti
dėmesį gyvenantys dinamišku permainingu
gyvenimo ritmu. Tinkamas ir produktyvus
poilsis taip pat turi būti įtraukiamas į
dienotvarkę.

 Svarbi ir fizinė veikla, pavyzdžiui, sportas,
kuris padeda atsipalaiduoti ir gerina emocinę
savijautą.
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Fizinis aktyvumas – būtinas sveikos
gyvensenos veiksnys

1. Fizinis aktyvumas padeda kontroliuoti
svorį

Užsiimdami fizine veikla deginame su maistu
gaunamas kalorijas. Čia galioja paprastas
principas – kuo intensyvesnė veikla, tuo
daugiau kalorijų sunaudojama.

2. Judėjimas palaiko gerą sveikatos būklę
ir padeda kovoti su ligomis

Aktyvumas padidina didelio tankio
lipoproteinų (DTL), arba
„gerojo“ cholesterolio, kiekį ir sumažina
žalingų trigliceridų koncentraciją. Šis
dvejopas efektas leidžia palaikyti sklandų
kraujo tekėjimą kraujagyslėmis – dėl šios
priežasties sumažėja tikimybė susirgti širdies
ir kraujagyslių ligomis.

3. Fizinė veikla gerina emocinę būklę

Norime jausti emocinį pakilimą arba nuleisti
garą? Darykime fizinius pratimus arba nors 30
minučių pasivaikščiokime lauke. Fizinis
aktyvumas stimuliuoja įvairių smegenyse
veikiančių cheminių medžiagų gamybą, o tai
užtikrina laimės pojūtį ir padeda atsipalaiduoti.
Reguliarus judėjimas skatina pozityviau
vertinti save ir savo išvaizdą, taigi sustiprėja
mūsų savivertės jausmas.

4. Judėdami tampame energingesni

Fiziniai pratimai stiprina raumenų tonusą ir
didina ištvermę. Judant deguonis ir maistinės
medžiagos sparčiau pasiskirsto po kūno
audinius, todėl širdis ir plaučiai ima veikti
efektyviau, padaugėja energijos.

5. Fizinė veikla užtikrina miego kokybę
Sunku užmigti? Naktį dažnai pabundate?
Reguliariai judėdami užmigsime greičiau,
miegas bus kokybiškesnis. Tačiau reikia
prisiminti, jog tarp fizinės veiklos ir miego
turi praeiti šiek tiek laiko, antraip jausimės per
daug energingi ir negalėsite pailsėti.

6. Judėjimas gali tapti puikiu laiko
leidimo būdu

Fizinė veikla leidžia atsipalaiduoti,
pasimėgauti aplinka. Judėjimas, priklausomai
nuo užsiėmimų specifikos, padeda suartėti su
kitais šeimos ar bendruomenės nariais. Tiesiog
turėtumėte atrasti veiklą, kuria galėtumėte
mėgautis, nesvarbu, ar tai būtų bėgiojimas,
šokiai, ar futbolas. Jei laikui bėgant imate
jausti nuobodulį arba nepasitenkinimą,
keiskite fizinę veiklą.

Kokią naudą jums suteiks sveika mityba

 Vartojant tinkamai subalansuotą maistą,
padedame savo odai. Sveika mityba padeda
pašalinti toksinus, todėl galime džiaugtis
šviesia, spindinčia ir jauna oda.

 Jei maitinamės sveikai, turime daugiau
energijos ir esame stipresni – ne tik fiziškai,
tačiau ir psichologiškai. Tai reiškia, kad
galime lengviau įveikti visus dienos darbus ir
neprarasti budrumo ir reikiamo susitelkimo.

 Savo organizmui suteikdami pakankamą
kiekį vitaminų ir mineralų, sustipriname savo
imunitetą, todėl esame atsparesni įvairioms
ligoms.

 Jei sveiką mitybą sujungiame kartu su
reguliariu fiziniu aktyvumu, pageriname savo
gyvenimo kokybę, prailginame gyvenimo
trukmę ir jaučiamės kur kas laimingesni.

 Jei neapkrauname savo organizmo įvairiais
nesveikais, labai riebiais ir daug cukraus bei
druskos turinčiais maisto produktais, galime
mėgautis ramesniu ir kokybiškesniu miegu.
Tai leidžia kūnui atsigauti ir lengviau
subalansuoja mūsų psichologinę pusiausvyrą.

Atidžiai rūpintis savo
sveikata, tai kaip

kaupti pinigus banke.

(Amerikiečių sėkmės
mokytoja Louise Hay)
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