
Kad būtum laimingas 
Keturi paprasti būdai laimės jausmui prikelti.                                            

Pirmas. 

Suraskite tris priežastis džiaugtis. Tai geriausia daryti vakare, prieš miegą 

kuomet esame atitrūkę nuo kasdienės rutinos. Prisimename praėjusią dieną. 

Nesiknaisiojame po padarytas klaidas, nepadarytus darbus. Užduokime sau tris 

paprastus klausimus: 

 Kas mane privertė nusišypsoti? 

 Kas mane maloniai nustebino? 

 Už ką galiu sau pasayti ,,Ačiū“? 

Prisiminkite malonias smulkmenas. Iš jų susideda visas gyvenimas. 

 Antras. 

,,Paskandinkite“ savo liūdesį, nerimą. Susiraskite patogią vietą namuose, 

atsisėskite, užsimerkite ir įsivaizduokite kad į vonią ,,pilate“ savo negatyves 

mintis purvino vandens pavidalu. Pripilkite pilną vonią iki viršaus! 

Nesivaržykite! Tada mintimis ištraukite vonios kamštį ir stebėkite, kaip 

,,purvas“ sukdamasis srovele teka, kol visas išbėga iš vonios. O dabar vonią 

pripildykite pozityvių minčių vandeniu. Skaidriu tyro šaltinio vandeniu. 

Užfiksuokite šį pavaeikslą ir atsimerkite. 

Trečias.  

Mokykitės atleisti. Žmogus turi rūpintis savo vidiniu pasauliu. Negalima be 

paliovos kaltinti save nebūtomis nuodėmėmis, nuolat būti nepatenkintu kitais ir 

tuo pačiu būti nelaimingu. Norint pakeisti situaciją, reikia išmokti atleisti. 

Atleisti sau ir kitiems. Pirmiausia atsisėskite, prisiminkite nuoskaudas ir 

įvykius, kurie jas sukėlė. Pasistenkite atsidurti šių įvykių centre. Tada paimkite 

popieriaus lapą ir ,,išliekite“ visas savo emocijas ir jausmus rašydami laišką 

skriaudikui. Net jei tas skriaudikas ir esate jūs pats. Neieškokite tinkamų žodžių. 

Leiskite rankai laisvai klaidžioti po lapą. Kai pabaigsite rašyti, laišką galite 

suplėšyti į mažus skutelius ar sudeginti. Pajusite palengvėjimą. 

Ketvirtas.                                                                                           

 



Skirkite laiko sau. Kitiems žmonėms dovanojame dėmesį ir laiką, o save 

kažkodėl užmirštame. Kitiems dėkojame, o sau užmirštama pasakyti ,,Ačiū“. 

Nebūtina jau nuo rytojaus sau prisižadėti skirti laiko sau po dvi valandas. Bet 

kokie pažadai įpareigoja. O tuomet pradedame kaltinti save, kad neturime 

valios, kantrybės, nemylime savęs. O juk norime padėti sau. Pradėkime nuo 

šiandien. Nors kelias minutes pradžioje skirtkime sau. Ar tai būtų sportas, 

pasivaikšęiojimas lauke, meditacija, joga, muzikos klausymas – nesvarbu. 

Svarbu yra daryti tai dėl savęs. Kasdien po truputį ir kad ta veikla teiktų 

džiaugsmo, vidinio pasitenkinimo savimi. Kai pačių vidus spinduliuos 

pozytyvumu, meile sau ir iš aplinkos gausite teigiamų emocijų su kaupu. 

Būkite laimingi!   

 

Parengė psichologė Gitana Daugirdienė. 

 


