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6. Draugaukite ir bendraukite

Kai gyvenimas darosi sunkus, jums gali padėti 
draugai. Jie gali pasiūlyti tokį problemos spren-
dimo būdą, apie kokį patys nesugalvojote, jie gali 
pasiūlyti praktinę pagalbą, gali patarti. 

Draugystei reikia skirti laiko, o kartais ir pa-
stangų. Nepraraskite ryšio su žmonėmis, kurie 
jums svarbūs. Niekada ne per vėlu susisiekti su se-
nais draugais ir susirasti naujų. Galbūt jie domėsis 
tais pačiais dalykais, kurie domina ir jus, pavyz-
džiui, genealoginis giminės medis, daržininkystė 
arba skaitymas. 

Bendraudami su įvairių kartų žmonėmis galite 
pradėti suprasti, kad yra įvairaus amžiaus pana-
šiai mąstančių žmonių.

7. Gyvenkite aktyvų gyvenimą ir 
    gerai išsimiegokite

Aktyvus gyvenimas ir geras miegas – patikimi 
būdai, kaip rūpintis savo savijauta.

Reguliari mankšta gali padidinti savigarbą ir 
padėti jums susikoncentruoti, geriau miegoti, at-
rodyti ir jaustis, suteikti galimybę susipažinti su 
naujais žmonėmis, suteikti jums tikro džiaugsmo. 
Tai gali būti įvairių rūšių mankštos pratimai, so-
dininkystė, pasivaikščiojimas su šuniuku, šokiai, 
šiaurietiškasis ėjimas ir dar daugybė įvairiausių 
veiklų. Labai svarbu suteikti aktyvios veiklos ir 
savo protui. Spręskite galvosūkius, skaitykite kny-
gas, žurnalus, laikraščius.

Kai gerai išsimiegate naktį, leidžiate savo kū-
nui bei protui pailsėti ir atsigauti. Kokybiškas 
miegas nereiškia, kad turite miegoti ilgai: žmo-
nėms reikia skirtingos trukmės miego. Apie miego 
problemas galite pasikalbėti su savo šeimos gydy-
toju. Jis gali pakeisti jūsų vartojamus vaistus arba 
pasiūlyti, kaip išspręsti kitas sveikatos problemas, 
dėl kurių jūs negalite užmigti. 

8. Atidžiai rinkitės valgį ir gėrimą

Nuo to, ką mes valgome ir geriame, priklauso 
mūsų savijauta. Kad sveikata ir savijauta būtų gera, 
reikia organizmą aprūpinti įvairiomis maistingosio-
mis medžiagomis. 

Kasdien būtina suvalgyti bent penkias porcijas 
vaisių ir daržovių. Tai – sveikos mitybos pagrindas. 
Ir tai nėra brangu. Gerkite vandenį. Bet kokiu oru 
būtina apsaugoti kūną nuo dehidracijos. Mažiau 
gerkite saldžių, kofeino turinčių gėrimų ir alkoholio.

9. Darykite tai, ką mėgstate

Užsiimdami mėgstama veikla, pradedame geriau 
jaustis ir mėgautis gyvenimu, be to, mūsų kūnas ir 
protas išlieka aktyvūs. Interesai, pomėgiai ar lais-
valaikio užsiėmimai gali suteikti progą pabendrauti 
arba atrasti laiko kitiems.

Atminkite, kad naminiai gyvūnai yra puikūs 
draugai. Apsvarstykite galimybę įsigyti mielą gyvū-
nėlį.

10. Atitrūkite nuo rutinos 

Nors išėjimas į pensiją arba darbas ne visą dieną 
gali atrodyti kaip nuolatinės atostogos, realybė yra 
visai kitokia. Atsiranda įvairių darbų, kuriuos būtina 
padaryti, pavyzdžiui: valymas, automobilio taisymas 
ir apsipirkimas. Be to, prižiūrėdami asmenį, kuriam 
nuolat reikia pagalbos, galite turėti naujų pareigų. 
Atitrūkite nuo rutinos. Skirkite laiko mėgstamiems 
dalykams – galbūt pasivaikščiokite po parką, o gal 
apsilankykite dailės galerijoje.
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KAs yrA PsICHIKOs sveIKAtA?

Mūsų psichikos sveikata susideda iš to, kaip 
mes mąstome ir jaučiamės, koks yra mūsų po-
žiūris į gyvenimą ir kaip sugebame susidoroti su       
sėkmėmis ir nesėkmėmis. Tai svarbi mūsų sveika-
tos dalis. Kai kurie žmonės psichikos sveikatą va-
dina emocine sveikata arba tiesiog gera savijauta, 
o tai taip pat svarbu, kaip ir gera fizinė sveikata. 

Jei esate geros psichikos sveikatos, jūs:
• išnaudojate daugumą savo galimybių;
• geriau susidorojate su senatvėje kylančiais 

sunkumais, pavyzdžiui, mylimo žmogaus 
priežiūra; 

• gyvenate visavertį gyvenimą, bendraujate su 
savo šeima, draugais, esate aktyvus visuo-
menės narys. 

1. Pasiruoškite pokyčiams

Senatvė ir išėjimas į pensiją gali paskatinti 
daugumą žmonių keisti gyvenimo būdą. Išėję į 
pensiją (arba dirbdami ne visą darbo dieną) ga-
lite gyventi aktyvų gyvenimą. Raskite laiko savo 
pomėgiams. Tai gali būti proga išbandyti naują      
veiklą arba išmokti naujų dalykų, tokių kaip nau-
dotis internetu arba šokti tango.

Bendravimas su kitais žmo-
nėmis gali padėti jums 

kovoti su sunkumais, 
kurių patirsite išėję 

į pensiją. Drau-
gaudami tiek su 
vyresnio, tiek 
su jaunesnio 
amžiaus žmo-
nėmis, neati-
trūksite nuo 
besikeičiančio 

pasaulio.

2. Kalbėkite apie problemas ir 
    rūpesčius 

Pokalbiai apie savo rūpesčius padeda mums len-
gviau išspręsti problemas, susidoroti su sunkumais 
arba kitais mus jaudinančiais dalykais. Tai tinka-
mas būdas savo mintims apibūdinti, suvokti situa-
ciją arba paaiškinti, kaip mes jaučiamės. Pokalbiai 
mus suartina, kalbėdamiesi pajuntame, kad esame 
palaikomi.

 „Ne visi pokalbiai turi būti apie sunkumus. Pa-
pasakokite vieni kitiems ir malonių dalykų!“

3. Kreipkitės pagalbos

Nebijokite prašyti pagalbos. Draugų ir šeimos 
narių parama – neįkainojama. 

Ilgą laiką trunkanti bloga savijauta ir nerimas 
turi įtakos ne tik jums, bet gali paveikti ir aplink jus 
esančius žmones, ypač jei jūsų nuotaika arba reak-
cijos yra nenuspėjamos.

Taip pat jums gali padėti:
• šeimos gydytojas: jis gali padėti jums praktiš-

kai, išklausyti, rekomenduoti mankštos tera-
piją, psichologo konsultaciją arba kitos svei-
katos priežiūros srities specialisto paramą;

• psichologas: konsultacijų metu suteikiama 
galimybė pasikalbėti rūpimais klausimais, su-
daryti aiškų planą ir keisti savo gyvenimą tei-
giama linkme. 

Dalytis savo patirtimi ir aptarti rūpimus klausi-
mus visuomet galite interneto pokalbių svetainėse.

4. Mąstykite apie ateitį ir ją 
    planuokite

Jei leisite, kad problema taptų jūsų nuolatiniu 
rūpesčiu, gali pablogėti jūsų psichikos sveikata. Pla-
nuodami, kaip su tuo susidoroti, vėl pradėsite kon-
troliuoti situaciją ir imsite geriau jaustis. 

Senstant nerimą gali pradėti kelti įvairūs da-
lykai. Pavyzdžiui: išėjimas į pensiją, aktyvus ir 
sveikas gyvenimas, savo ir kitų fizinė bei psichikos 
sveikata.

Žinoma, planuokite ir malonius dalykus! Jei 
patys neplanuojate savo laiko, tai gali už jus imti 
daryti kiti. Planuodami mes vėl tampame savo gy-
venimo šeimininkais ir pradedame geriau jaustis.

5. rūpinkitės kitais 

Būdami vyresni pradedame pastebėti, kad 
imame rūpintis vaikaičiais, senais tėvais, partne-
riais, draugais arba kaimynais. Rūpinimasis kitais 
žmonėmis stiprina draugystę ir suartina žmones. 
Padėdami kitiems, jaučiamės reikalingi ir vertina-
mi, išauga mūsų savivertė. Tai užtikrina gerą mūsų 
psichinę savijautą.

Ne visada lengva būti prižiūrėtoju. Jei tai suke-
lia rūpesčių ar sunkumų, išmokite pasakyti „ne“, 
nors tai gali būti ir nelengva. Rūpindamiesi kitais, 
nepamirškite ir savęs. Skirdami laiko sau, jaučiatės 
geriau ir jūs patys, ir tas žmogus, kuriuo rūpinatės. 


