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Turinys:



Kaip stresas veikia smegenis



Eustresas (teigiamas stresas) mus skatina veikti. Teigiamą stresą jaučia 
sportininkai prieš varžybas, lektoriai prieš seminarą, aktoriai prieš išėjimą 
ant scenos.

Teigiamas stresas

https://www.ted.com/talks/kelly_mcgonigal_how_to_make_stress_your_friend

https://www.ted.com/talks/kelly_mcgonigal_how_to_make_stress_your_friend


Distresas (neigiamas stresas) – yra neigiama mūsų reakcija. Toks stresas 
mus išvargina, sukelia chroniškas ligas.

Neigiamas stresas



Atidžiai perskaitykite instrukcijas!!!

Ši nuotrauką buvo naudojama tyrinėti streso lygiui St. Mary ligoninėje.

Pažiūrėkite į du delfinus vandenyje. Delfinai yra visiškai vienodi. Moksliniai 

tyrimai įrodė, kad nepaisant to, kad delfinai vienas nuo kito nesiskiria, žmogus, 

kuris patiria daug streso mato daug skirtumų tarp šių delfinų.

Kuo daugiau skirtumų žmogus randa, tuo labiau jį kamuoja stresas. 

Pažiūrėkite į paveikslėlį, jei iš karto pastebite daugiau nei 2 skirtumus, jums 

reiktų poilsio ir laiko sau.

Ypač greitas, bet veiksmingas testas: ar patiriate stresą? 



Ar jau reikia atostogų?! 



Patiriamo streso testas



Stresą darbe dažniausiai sukeliančios priežastys: 

• perkrovimas; 

• laiko stoka; 

• bloga vadovavimo kokybė; 

• nesaugi organizacijos aplinka; 

• nesugebėjimas suderinti įpareigojimų ir atsakomybės; 

• nesaugumo jausmas; 

• vaidmenų konfliktai; 

• organizacijos ir asmens vertybių neatitikimas; 

• frustracija; 

• bendravimo veiksniai; 

• organizacijos struktūra ir mikroklimatas.

Kas mums sukelia stresą darbe?



Neapleiskime savo šeimos ar geriausių draugų - jų 

parama gali būti svarbiausias ramstis sunkiu metu. 

Kalbėkimės su jais. 

TURĖKIME ŽMONES, KURIE MUS PALAIKO

06Valdykime stresą



• Tikslas - atlikti savotišką savo draugų reviziją ir išsiaiškinti savo santykius su 
kitais žmonėmis ir apsispręsti stiprinti svarbius jums ryšius, taip pat apmąstyti 
ir slegiančius jus santykius, kurių ateityje derėtų vengti. 

• Paimkite popieriaus lapą, jo vidury užrašykite savo vardą ir, nubrėžę aplink 
apskritimus, įrašykite į juos savo draugų, kolegų ir pažįstamų vardus. Kad 
susidarytumėte aiškesnį vaizdą, kokie ryšiai sieja jus su kiekvienu šių žmonių, 
jų vardus rašykite atitinkamai arčiau ar toliau nuo savo vardo.

• Prie kiekvieno šių vardų glaustai įvardykite tai, kas jums dingtelės pagalvojus: 

1. Kokios šio žmogaus savybės mane traukia?

2. Kokios šio žmogaus savybės mane žeidžia?

3. Kurie šių žmonių veikia mane teigiamai/ neigiamai? 

4. Su kuo norėčiau palaikyti glaudesnius ryšius?

Santykių schema



Santykių schemos pavyzdys: 

Aš

Kornelija

Petras

Laima

Jonas

Erika

Juozas

Patikimas ir 

įkvepiantis

Kalba tik apie 

save, nesidomi 

mano gyvenimu

Moka išklausyti, 

jaučiuosi suprasta

Atviras, racionalus, daug 

skaito ir dalinasi savo 

patirtimi



• Imkimės veiksmų ... darykime ką nors;

• Išmokime pasakyti “Ne” nepagrįstiem reikalavimams;

• Susidėliokime prioritetus;

• Sulėtinkime tempą;

• Padarykime pertrauką.

KONTROLIUOKIME: 

06Valdykime stresą



• Tas, kas laikosi įsikibęs nuostatos: „Nenoriu nieko skaudinti,“ - atsisako 
savo paties troškimų ir norų, tad ilgainiui pakenkia sau pačiam. Tas, kas 
nori būti teisingas visiems, ne būtinai pelno meilę. 

• Kiekvienam mūsų būdinga tam tikros ribos, kurias privalu išsiaiškinti ir 
neleisti kitiems žmonėms jų peržengti. 

• Jei nespręsime ginčų, neišsakysime žmonėms to, ko jie verti, ir 
nenustatysime jiems ribų, visa tai „nugrims“ į vidinį mūsų pasaulį. 
Tuomet vidiniai konfliktai dar labiau sustiprės.

Stresą tinkamai įveiksime tik tada, kai išmoksime pasakyti „ne“. 



Aleksander‘io metodas

Sustok

Palauk

Apgalvok

Atsakyk



PatarimasPatvirtinimas

Klausykime, supraskime, 

įvertinkime:

Tikrai norėčiau padėti./  

Apgailestauju, bet  negaliu. 

Paaiškinimas

Mūsų noras ir galimybė 

padėti: Turiu susitikimą ir 

jis jau buvo atidėtas 

dukart.   

Žingsnis pirmyn, kurį 

galite padaryti:

Galiu padėti vasario 

pirmą savaitę.

Kaip pasakyti „ne“ ir išlaikyti gerą santykį?



1. Įsisąmoninkime konfliktus. Jei manome „ne", tai ir sakykime „ne" -
nemenkinkime savo vertės. Jei kiti nederamai mus spaudžia, aiškiai 
parodykime, kad mums tai nepatinka. 

2. Aiškiai ir taikliai, nevengdami ir neįprastų priemonių, išreikškime savo 
nepasitenkinimą! Parodykime raudoną kortą! 

3. Nelieskime mygtuko „automatiška motyvacija ". 

Patarimai kaip pasakyti „ne“ 



• Nepriimkime reikalų asmeniškai;

• Paklauskime savęs: “Ar tai iš tiesų bus svarbu po 5 

metų?” 

• Logiškai apsvarstykime visus “Privalau”, “Reikia”, 

“Būtina”, “Nusipelno”, “Turėtų” ir paklauskime ar iš 

tikrųjų privalome, reikia, būtina, nusipelno ar turėtų?!

SUMAŽINKIME  SPAUDIMĄ, PASITELKDAMI LOGIKĄ: 

06Valdykime stresą



perdėtų apibendrinimų, tokių kaip “kvailas”, “beviltiškas”, 

“neįmanomas” ir pan. 

VENKIME: 

06Valdykime stresą



dėl dalykų, kurių negalime kontroliuoti. Nesinervuokime 

dėl oro prognozės, šalies ir užsienio naujienų. 

NESIJAUDINKIME: 

06Valdykime stresą



Pagalvokime ir surašykime, ko negalime kontroliuoti darbe?

Priimkim neišvengiamybę!



Kaita - tai nekintamas gyvenimo požymis. Susitaikykime 

su tuo ir nesijaudinkime dėl pokyčių 

PRISIMINKIME: 

06Valdykime stresą



Ilgiau dirbant ar besimokant neretai ima skaudėti galvą, 

spausti smilkinius, toks diskomfortas trukdo susikaupti, 

tad imame jaudintis, tampame irzlūs. Šiuos nemalonius 

pojūčius tradiciškai priskiriame nuovargiui ir miego 

trūkumui, tačiau, anot Harvardo medicinos mokyklos 

dėstytojo, daktaro Howardo LeWine, juos neretai lemia 

paprasčiausia dehidratacija! Įpraskime ant stalo visada

turėti stiklinę vandens, kartas nuo karto gurkštelėkime. 

VANDUO 

06Teigiami streso valdymo būdai: 



Duke universiteto medicinos centre atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 72 

savanoriai kasdien išgeriantys 4-5 puodelius kavos. Ištyrus šių kavos 

mėgėjų kraują nustatytą, kad streso hormonas adrenalinas pakilęs 32%, 

o streso hormonas noradrenalinas – 14%. 

Streso hormonai paskatina insulino išsiskyrimą, o insulinas, savo ruožtu, 

pradeda aktyviai skaidyti angliavandenius, tad akimirksniu gauname 

papildomos energijos, jaučiame pakylėjimą, tampa lengviau susikaupti. 

Esant kofeino pertekliui streso hormonai pasiekia kritinę ribą, po trumpo 

pakylėjimo pervargstame, jaučiamės suirzę. 

RIBOTAS KOFEINO KIEKIS

06Teigiami streso valdymo būdai: 



Daug dirbantieji ar įtemptai gyvenantieji laiką sau 

suvokia, kaip neproduktyvią veiklą, nuolat patys sau 

žadėdami, kad problemoms ir užduotims pasibaigus bus 

galima pasilsėti. Toks požiūris itin klaidingas. Suvokime, 

kad masažas, gardi vakarienei su bičiuliais, valanda kino 

teatre yra indėlis į puikią savijautą, o kartu ir į 

darbingumą! Pailsėję, nusiraminę ir jausdamiesi 

laimingais dirbsime ženkliai EFEKTYVIAU! 

LAIKAS SAU

06Teigiami streso valdymo būdai: 



Tyrimai rodo, kad veiksmingiausiai veikia levandos 

kvapai. Užtenka apie minutę stengtis kuo tolygiau 

kvėpuoti kambaryje, kuriame jaučiamas levandų eterinio 

aliejaus kvapas, kad atsipalaiduotumėme. Taip pat 

veiksmingai padeda atsipalaiduoti vonia su keliais 

lašeliais levandų eterinio aliejaus, o miegą pagerina 

pakvėpinta pagalvė. Nusiraminimui tiks ir kitoks, mums 

malonus kvapas. 

AROMATERAPIJA IR KITI MALONŪS KVAPAI

06Teigiami streso valdymo būdai: 



Išmokime į stresą žvelgti kaip į neišvengiamą, 

tačiau trumpalaikį gyvenimo nemalonumą, o 

atsvaros jam ieškokime puoselėdami draugystę, 

meilę, tikėjimą, įprasminkime savo laisvalaikį 

savanoriaudami ar radę mums brangų ir įdomų 

hobį. 

LAIMINGO ŽMOGAUS MĄSTYMAS

06Teigiami streso valdymo būdai: 



Sveikiausi ir vertingiausi maisto produktai – daržovės ir 

vaisiai. Rekomenduojama valgyti daug pupelių ir žirnių. 

Šiose daržovėse gausu antioksidantinių vitaminų C ir E; 

vitaminų A grupė su karotinu; B vitaminų, ypač B6 ir B12, 

fitoproteinų ir mineralinių medžiagų - seleno bei cinko. 

Šios medžiagos reikalingos organizme vykstantiems 

metabolizmo procesams, nervų ir imuninės sistemos 

efektyviai veiklai. 

MITYBA

06Teigiami streso valdymo būdai: 



Riešutų valgymas turi terapinių savybių, taip pat 

riešutai yra puikus magnio šaltinis, kuris ramina 

nervinę sistemą. 

PAKELIS RIEŠUTŲ

06Teigiami streso valdymo būdai: 



Paprasta kramtomoji guma ar mėtinis saldainis 

sumažina kortizolio išsiskyrimą 18 proc. ir žymiai 

pagerina nervingų žmonių savijautą. Manoma, kad 

kramtymas ar čiulpimas pagreitina kraujotaką 

smegenyse, o tai padeda nukreipti dėmesį nuo 

erzinančių dalykų ir išlikti budresniems. 

KRAMTOMOJI GUMA AR MĖTINIS SALDAINIS

06Teigiami streso valdymo būdai: 



Išsimiegokime!!! Sveikiausios miego valandos - prieš 

vidurnakty. Darbas su pertraukėlėmis. Vieną savaitės 

dieną būtinai skirti poilsiui, pabūti gamtoje, užmiršti 

kasdienius rūpesčius. 

SVEIKAS POILSIS

06Teigiami streso valdymo būdai: 



Turi didžiulę reikšmę fizinei ir psichinei žmogaus sveikatai, 

ji naudojama kaip specialus būdas psichinei įtampai 

mažinti, turi teigiamą poveikį kenčiantiems nuo nerimo ir 

depresijos, stiprina mąstymo procesą. Dažnai atliekama 

mankšta kelia nuotaiką, optimizmą, o tai savo ruožtu 

teigiamai veikia imunitetą, stimuliuoja limfocitų gamybą. 

MANKŠTA

06Teigiami streso valdymo būdai: 



Šis nusiraminimo pratimas leis atsipalaiduoti per 

vieną minutę. Tris rankos pirštus sudėkime ant 

galvos nugaros pusėje, tarp ausų. Lengvai sukime 

ranką, kad pirštai masažuotų odą apie pusę 

minutės. Tada pakeiskime ranką. 

PRATIMAS, KURĮ GALIME DARYTI VISUR

06Teigiami streso valdymo būdai: 



Tinkamai kvėpuojant, geriau cirkuliuoja kraujas, todėl 

pagerėja ir medžiagų apykaita. Jaučiamės energingi, 

mums tampa lengviau susikaupti. Kvėpavimas taip pat 

glaudžiai susijęs su nervų sistema. Kvėpuojant tankiai ir 

negiliai, įaudrinami nerviniai centrai, o gilus kvėpavimas 

ramina. Geriausias kvėpavimo būdas – pilvu. Pilvu 

kvėpuojama lėtai ir giliai.

KVĖPAVIMAS

06Teigiami streso valdymo būdai: 



Atlieknt relaksaciją reikia kiek galima stipriau 

įtempti visas pagrindines raumenų grupes (veido 

ir kaklo; rankų ir pečių; krūtinės ir nugaros; kojų ir 

sėdmenų), palaikyti 5 sekundes ir atpalaiduoti. 

Taip palaikyti 5 sekundes, o tuomet seką 

pakartoti.

06



SĄMONINGUMAS 

06Sąmoningumas 

Susitelkimas į dabarties patyrimą ir stebėjimas, kaip 

mūsų protas kuria nereikalingas kančias. Tyrimai ir 

klinikinė praktika atskleidžia tai, ką nuo seno skelbė 

senosios kultūros: sąmoningumas leidžia įžvelgti, 

kas mums kelia kančią, ir siūlo veiksmingų būdų ją 

palengvinti. Sąmoningumą galima lavinti atliekant 

įprastus kasdienius darbus.



06

Pirmas žingsnis: įsisąmoninimas

Sąmoningai oriai atsitieskite, užsimerkite. Nukreipkite sąmonę į vidinę 
patirtį, paklauskite savęs, ką jaučiate:

• Kokios mintys sukasi galvoje? (Stebėkite jas kaip laikinus vidinius 
vyksmus)

• Kokie jausmai glūdi širdyje? (Kreipkite dėmesį į emocinį diskomfortą ir 
nemalonius jausmus)

• Kokie šiuo metu jūsų kūno pojūčiai? (Pastebėkite, kur jūsų kūnas 
įsitempęs ar sustingęs)

Trijų minučių kvėpavimo pertraukėlė



06

Antras žingsnis: susikaupimas

• Nukreipkite dėmesį į kvėpavimą

• Stebėkite, kaip pilvas įkvepiant išsipučia, o iškvepiant susitraukia

• Stenkitės dėmesingai pasekti kelis įkvėpimus ir iškvėpimus, kad dar 
geriau suvoktumėte dabartį

Trijų minučių kvėpavimo pertraukėlė



06

Trečias žingsnis: sąmonės išplėtimas

• Išplėskite sąmonę, kad apimtų ne tik kvėpavimą, bet ir visus kitus kūno 
pojūčius

• Suvokite savo padėtį, veido išraišką

• Pastebėkite, kur esate įsitempę ir kvėpuodami atpalaiduokite tas kūno 
dalis

• Galite pasakyti sau: „Viskas gerai... kad ir kas ten būtų, tai jau yra: noriu 
tai pajusti.“

• Stenkitės, kad šis suvokimas ir priėmimas lydėtų jus visą dieną

Trijų minučių kvėpavimo pertraukėlė



Tyrimai rodo, kad darbuotojai, ant kurių stalo auga 

augalai, rečiau kenčia nuo aukšto kraujo spaudimo 

ir streso, tad įsigykime žalią „draugą“ ir 

nepamirškime laistyti, o jis padės šalin nuvyti 

stresą. 

AUGALAI

06Teigiami streso valdymo būdai: 



Pasak Pitagoro, žmogus yra ritmo būtybė, nes širdies 

dūžių sukeltos vibracijos pasiekia smegenis ir galbūt – net 

viso kūno ląsteles. Štai kodėl ritmiški garsai yra tokie 

galingi - jie keičia organizmo fizines funkcijas, emocinę 

patirtį, moderuoja įvykių reikšmę, įkvepia. Atsipalaidavimui 

(poilsiui relaksacijai) tinka baroko, klasikiniai, ir ypač 

naujojo amžiaus muzikiniai kūriniai. 

MUZIKA

06Teigiami streso valdymo būdai: 



Ugdykime gerąsias būdo savybes. Kantrybė, atlaidumas, 

pakanta, pagarba, dėkingumas ir meilė gydo sielą, padeda 

gyventi darnoje su savimi, kitais žmonėmis ir Dievu - kaip 

Jį besuvoktumėme. Ši trejopa darna yra visos sveikatos 

pagrindas ir geriausia apsauga nuo visų stresų. 

GEROSIOS ŽMOGAUS BŪDO SAVYBĖS

06Teigiami streso valdymo būdai: 



Silpnybės duotos tam, kad jas įveiktumėme, todėl nekeikime 

likimo ar savo prigimties, nesigraužkime dėl savo trūkumų, 

bet pamėginkime juos ištaisyti. 

MINTIES POVEIKIS

06Teigiami streso valdymo būdai: 



Pavyzdys Mąstymo klaida

„Jei negaliu to padaryti gerai, tuomet

nedarysiu visai“ 

Viskas arba nieko

„Niekada nieko nepadarau gerai“ Apibendrinimas

„Šiandien neturėjau nei sekundės ramybės“  Atrankinė abstrakcija 

„Aš visus erzinu, tiesiog nepajėgsiu su tuo 

susidoroti...“  

Išankstinės išvados

„Žinau kas dabar mūsų laukia – tai bus tikras 

košmaras...“ 

Iš musės išpūsti dramblį 

„Jaučiuosi kaltas, tai greičiausiai įvyko per 

mane...“ 

Emocinis samprotavimas

„Privalau su tuo susitvarkyti“ Perdėtas reiklumas 

„Kodėl visada, kai esu atsakinga už renginio 

organizavimą, ateina mažiau žmonių?“  

Suasmeninimas

Minčių valdymas: mąstymo klaidos



Ką aš dažnai sakau arba galvoju? Kokios mano mąstymo klaidos?

1.

2.

3.

Minčių valdymas: mąstymo klaidos



Koks yra mano minčių 

įrodymas? 

Kas nutiks?  Kokios yra galimos

alternatyvos? 

Kokių veiksmų galiu 

imtis?  

Kas šioje situacijoje yra tikra

tiesa? 

Kas blogiausio gali

nutikti? 

Kaip kas nors kitas 

galėtų suprasti šią 

situaciją? 

Ką galiu padaryti, kad

pakeisčiau šią situaciją? 

Kokius faktus aš ignoruoju? Kokia tikimybė, kad taip 

atsitiks? 

Kas yra šioje situacijoje

akivaizdu aplinkiniams? 

Ar aš persistengiu 

ieškodamas išeičių šiai 

problemai dėl to, kad 

darau prielaidą, jog ne 

viena iš jų 

nepasiteisins?  

Kas yra netiesa?  Kaip „siaubinga“ tai 

būtų? 

Ką daryčiau, jei nutiktų 

blogiausia? 

Kas iš tiesų tikėtina, kad 

nutiks? 

Kaip aš su tuo

susidoročiau?  



SITUACIJA NEGATYVIOS MINTYS MĄSTYMO KLAIDA RACIONALI 

ALTERNATYVA

Turite sunkumų su 

vadovu

„Turėčiau sutarti su savo 

vadovu“ 

Įtemptos dienos 

pradžia, per kurią 

turėsite daug ką atlikti  

„Negaliu nė pagalvoti apie 

tai, kad reikės eiti į darbą“ 

Buvote pagirtas už

atliktą užduotį….  

„Galėjo būti ir geriau...“ 

Jūs ruošiatės 

pristatymui…

„Tiesiog apsijuoksiu ir

viskas“ 

Minčių valdymas: racionali alternatyva 



Situacija
Nevalingos mintys (Neigiamos

mintys) 

Konstruktyvi alternatyva

(Teigiamos mintys) 

Žmonės pradeda juoktis, kai jūs 

įeinate į patalpą  

Vadovas nori su jumis pasikalbėti, 

bet nesate tikras apie ką  

Vakarėlio metu jūsų partneris (-ė) 

yra labai įsitraukęs (-usi) į pokalbį 

su patraukliu priešingos lyties 

atstovu (-e)  

Minčių valdymas: naujas mąstymo kampas 



• Leidimas – Nieko blogo jei….Aš galiu…  

• Įsipareigojimas – Aš ketinu…..

• Pripažinimas – Aš esu…..  

Mano konstruktyvios mintys ir įsitikinimai



Kodėl turiu keisti savo įpročius?

Ką nustosiu daryti?

Ką darysiu, ko nedarau dabar?

Ką darysiu kitaip?

Asmeninis veiksmų planas



1. http://www.esparama.lt/documents/10157/490675/2014_Streso_valdymas.p
df/1c404e8f-3cb1-4a15-8106-94d32ad2292a

2. https://www.businessballs.com/self-management/stress-and-stress-
management/#stress%20test

3. http://privatuspsichiatras.lt/stresas/streso-valdymas/

4. http://psichika.eu/blog/per-streso-valdyma-save/

5. https://stress-off.lt/streso-testas-stresas-nerimas-streso-valdymas/

6. https://www.youtube.com/watch?v=nscCr_GOFUs

7. https://www.ted.com/playlists/315/talks_to_help_you_manage_stres
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