
 

PSICHOLOGO PATARIMAI 

MOTYVACIJA. KAIP SAVE MOTYVUOTI MOKANT IR 

MOKANTIS NUOTOLINIU BŪDU. 

Kas bus rytoj, poryt, kitą savaitę, po karantino…? Į šiuos ir kitus klausimus  

atsakymus norėtų žinoti visi. Nežinodami, kas mūsų laukia ateityje, turime 

motyvuoti save darbui, mokslui, t.y. suimti save į rankas, kad paskui jaustumėmės 

gerai. 

Darbo ir mokslo krūviai visiems padidėjo. Juo labiau, kad namuose esame ne 

vieni. Ir kartais vienu metu reikia atlikti kelis darbus. Mes esame stiprūs žmonės 

patys iš savęs. Tačiau gyvenime yra daug dalykų, kurių negalime kontroliuoti. 

Kaip padėti sau ir vaikams, kai dar tiek daug nežinomybės aplink, kaip 

nepasiduoti depresijai, nerimui? 

 

Kas gali motyvuoti mus? 

 

 Asmeninės nuostatos  – ne patikti kitiems, o imti ir padėti. 

 Asmeninis pavyzdys – dėmesingumas sau. 

 Patikimumas – daryti viską laiku. 

 Vidinė ramybė – ką aš galiu kontroliuoti. 

 Principingumas – t.y. mūsų vertybės, ką galiu kontroliuoti ir ko ne. 

 Savivertės stiprinimas – dėkingumas sau. Kitiems dėkoti mes 

mokame, o sau? Kada dėkojome sau? Pagalvokime, už ką galime 

sau padėkoti. 

 Pripažinti, kad kažko negaliu. Ši emocija vis tiek kažkada išlįs. Ir 

turėsime pripažinti, kad mes negalime visko mokėti. Nerimauti 

galime, tai normalus jausmas. 

 Trikdžiai – suprasti kas trukdo ir pašalinti tuos trikdžius. Tai gali 

būti ir mobilus telefonas, radijas, gal televizorius. 

 Išmokime paklausti savęs – kas blogai? Tam, kad suprastume ir 

įvertintume, ar tikrai yra taip viskas blogai, siūlau vieną žaidimą. 



Žaidimas: kas yra blogai, užrašome ant lapelio ir įdedame į dėžutę. 

Po dviejų savaičių ar mėnesio peržiūrėkime. Ar tada  tai atrodys taip 

blogai? Vargu. Gal ir pasijuoksite. 

 Padėkoti sau kiekvieną vakarą sau už tai, kas pavyko, kokie 

sunkumai buvo iškilę ir kaip pavyko su jais susitvarkyti. 

 ,,Dejonių laikas” – pasidalinti visiems kartu apie tai, kas buvo 

sunku. Tai neigiamų emocijų išmetimas. Mes jų nekaupiame. 

 Rūpestingas sau – mes labai dažnai pamirštame save. Bėgame, 

skubame padėti kitiems. Pirma padėkime sau. 

 Vidinė motyvacija – pradžioje atlikime pačius sunkiausius ar 

nemaloniausius darbus. Atlikus tokius darbus visada kyla 

pasididžiavimas savimi – aš sugebėjau!!!  

 Nenuoseklumas – jis išblaško visus, išveda iš pusiausvyros. 

Padėkime sau sugrupuodami darbus. 

 Trintis su artimaisiais – labai svarbu save apsaugoti. Pabandykime 

ką nors, ko anksčiau nedarėme. Leiskime pagaliau ir sau patingėti. 

Tai investicija į jūsų sveikatą. 

 Kaltės jausmas – mažai dirbu. Įsivardinkime valandas. Būtinai 

užsirašykime, ką padarėme. Ir pamatysime, kad padarėme nemažai. 

  8 valandų taisyklė – būtina laikytis. Aštuonios valandos darbui, 

aštuonios valandos šeimai, aštuonios valandos miegui. 

 

Sėkmės. Būkite sveiki. 


