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“Juokas – vienintelis užkrečiamas 

dalykas, kurio nereikia bijoti ir 

saugotis“



Kokia juoko nauda sveikatai ir kada juoktis negalima?

Juokas suaktyvina net 17 veido raumenų darbą, todėl lūpų 

kampučiai kilsteli aukštyn, veidas nuolat tonizuojamas, į jį priteka 

daugiau kraujo, taigi tai – natūrali odos stangrinimo procedūra.



KODĖL LINKSMI ŽMONĖS ENERGINGESNI? 
IŠ KUR TA ENERGIJA?

Juokas aktyvina limbinę smegenų sistemą ir 

ima dirbti abu smegenų pusrutuliai. 

Stanfordo universiteto psichologijos 

profesorius juoką pavadino vidiniu energijos 

užtaisu, nes juokiantis kraujyje sumažėja 

streso hormonų.



VIS DĖLTO NE VISIEMS PATARIAMA DAŽNAI IR 
NUO ŠIRDIES JUOKTIS. 

KAM NEPATARIAMA JUOKTIS?

Galima juoktis ne daugiau kaip vieną valandą. O 

medikai nerekomenduoja juoktis po operacijų, turint 

stemplės angos, pilvo sienos, diafragmos ar bambos 

išvaržą, sergant kai kuriomis akių ligomis, kai gresia 

tinklainės atšokimas, taip pat – atvira tuberkulioze, 

plaučių pneumotoraksu.



KODĖL NAUDINGA JUOKTIS NET 
SKAUDŽIOSE SITUACIJOSE

Sunkumai ir skausmingos emocijos nėra 

priešingybė juokui ar džiaugsmui, tad nereikia 

vengti pasijuokti net iš sudėtingos situacijos –

juokas yra vienas iš psichologinių įveikos

mechanizmų.



Juokas – geros emocinės sveikatos laidas. 

Juokas gal ir nepanaikina, bet bent jau gerokai 

sušvelnina visas neigiamas emocijas ir 

atitraukia nuo jų dėmesį.



Juokas padeda tobulėti. 

Į įvykius, keliančius mums stresą, galime reaguoti dvejopai: 

juos vertinti kaip grėsmę arba kaip iššūkį. 

Humoras sudėtingomis aplinkybėmis padeda į problemas 

pažvelgti ne kaip į neįveikiamą kliūtį, o kaip į galimybę 

išmokti ko nors naujo. Taip mąstydami skatiname save 

tobulėti ir veiksmingiau spręsti problemas, iškylančias tiek 

darbe, tiek asmeniniame gyvenime.



Socialinė juoko nauda. 

Turbūt esate pastebėję, koks užkrečiamas yra juokas – taigi 

juokdamiesi skatinsite tai daryti ir aplinkinius, o kartu 

kelsite bendrą nuotaiką, lengviau megsite kontaktus ar 

palaikysite gerus tarpusavio ryšius su artimaisiais.

Juokiantis organizme išsiskiria endorfinai, dar vadinami 

laimės hormonais. Dėl šios priežasties juokas gydo 

„depresiją“, taip pat slopina stresą, baimę ir nerimą.



Juokas padeda širdies darbui. 

Juokiantis suaktyvėja kraujo apytaka ir stiprėja 

kraujagyslės, o tai sumažina širdies priepuolių ir kitų 

kardiologinių ligų riziką. Merilando universiteto Medicinos 

mokyklos (JAV) atliktas tyrimas parodė, jog kasdienės 15 

minučių juoko širdžiai yra tokios pat svarbios, kaip ir 

pusvalandžio trukmės treniruotės triskart per savaitę.



Juokas padeda kvėpavimui. 

Juokiantis iš plaučių išvaroma daugiau oro nei įprastai – taip 

jie tarsi išvalomi. Todėl juokas itin naudingas sergantiesiems 

astma ar turintiesiems su kvėpavimu susijusių negalavimų.

Juokas sumažina kraujo spaudimą. Tiesa, juokiantis 

spaudimas šiek tiek pakyla, tačiau nurimus jis tampa 

mažesnis nei buvo prieš tai.
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jie tarsi išvalomi. Todėl juokas itin naudingas sergantiesiems 

astma ar turintiesiems su kvėpavimu susijusių negalavimų.
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Juokas – mankšta. 

Tikrai esate patyrę, kai nuo juoko pradeda skaudėti pilvą –

tai akivaizdžiausias įrodymas, kad juokiantis dirba pilvo 

raumenys. Taip pat treniruojama ir diafragma bei pečių 

linija – pripažinkite, toks sportas daug malonesnis nei 

„staklės“ sporto salėje.



Ne vienas pasaulinis tyrimas parodė, kad suaugusieji juokiasi 

per mažai: vidutinis keturmetis juokiasi 300 kartų per dieną, 

o vidutinis 40-metis – tik keturis. 

Taigi imkime pavyzdį iš savo mažųjų ir tegu vienas iš 

pasižadėjimų Naujiesiems metams būna juoktis daugiau, 

nuoširdžiau ir garsiau. 




