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50 patarimų puikiai emocinei sveikatai 
(išbandykite bent pusę – jausitės daug geriau ) 

 
 
 

1. Rytą pradėk nuo šypsenos; 
2. Dažniau nuvažiuok į mišką pakvėpuoti grynu oru; 
3. Kuo dažniau paplaukiok baseine; 
4. Netinginiauk; 



 

5. Dažniau vaikščiok ar važiuok dviračiu, užuot rinkęsis važiuoti viešuoju transportu; 
6. Mažink kontaktą su sklindančiomis elektromagnetinėmis bangomis; 
7. Venk vietų, kur labai užterštas oras; 
8. Nepamiršk dažniau įsijungti šypseną; 
9. Dažnai sakyk AČIŪ; 
1. Pakeisk neigiamas emocijas į teigiamas; 
2. Dalinkis gera nuotaika su visais aplinkiniais; 
3. Valgyk sriubą kiekvieną dieną; 
4. Skirk bent valandą savo mėgstamai veiklai; 
5. Kartas nuo karto užkąsk svogūno laiškų; 
6. Šypsokis ; 
7. Turėk atskirą pagalvę, jei ant kažko labai pyksti (išsiverkimui arba padaužymui); 
8. Ryte paskaityk gerą anekdotą; 
9. Nevėluok – bus mažiau įtampos; 
10. Jei ką gali padaryti šiandien – daryk šiandien, neatidėk rytojui; 
11. Mokėk pasakyti NE; 
12. Eik miegoti 22 val. (žinau, sunku); 
13. Klausyk muzikos; 
14. Turėk augintinį, kuriam galėtum išsipasakoti, kurį galėtum paglostyti, apkabinti; 
15. Atėjus į naują vietą/patalpą, neieškok wifi kodo. Apsižvalgyk, gal matysi ką 

įdomesnio; 
16. Vienas saldainis per dieną ; 
17. Laisvu laiku netingėk susitikti su draugais; 



 

18. Dietos yra nesąmonė. Jei sportuoji – maisto per daug nebus; 
19. Nepamiršk draugų linksmomis (ir ne tik) akimirkomis; 
20. Nebūk savanaudis; 
21. Pabūk gryname ore; 
22. Pagirk kitą žmogų; 
23. Renkis pagal orą, o ne norą; 
24. Pamedituok; 
25. Užsiimk įdomia veikla; 
26. Gerbk kitus ir pats save; 
27. Mažiau mobilaus telefono; 
28. Pasidalink gera nuotaika su kitais; 
29. Palik ramybėje kompiuterį; 
30. Suvalgyk ką nors skanaus; 
31. Pabūk su gera kompanija; 
32. Galvok apie gražius dalykus; 
33. Juokis; 
34. Klausyk geros muzikos; 
35. Gerk vitaminus; 
36. Domėkis sveikatos stiprinimo naujovėmis; 
37. Apkabink pažįstamą; 
38. Mylėk; 
39. Išvažiuok į mišką ir prisirink grybų; 
40. Pagelbėk sergančiam kaimynui namų ruošos darbuose; 



 

41. Pavaikščiok basomis po rasotą žolę; 
42. Linksmai pasitvarkyk namuose; 
43. Pasimokyk šokio žingsnelių; 
44. Parašyk laiškelį seniai nematytam draugui; 
45. Pauostyk gėlės žiedą; 
46. Padėkok mamai už skanius pietus; 
47. Palinkėk labos dienos aplinkiniams; 
48. Nebijok būti juokingu; 
49. Būk dėmesingas, atidus, mandagus; 
50. Dalinkis gera emocija  

 
 
 
 
 

...išmeskite blogas mintis į šiukšliadėžę, nusišypsokite ir 
pasaulis šypsosis Jums  



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 m. rugpjūtis 

„Sveikatos gidai“ 


