
 

 „Liūdesį, nerimą, pasimetimą man lengviau įveikti, kai aš ........ 

Klausausi muzikos, kuri atriboja nuo pasaulio ir sukuria naują pasaulį, kuri atjungia nuo realybės. 

Apsvarstau situaciją, pasikalbu su artimaisiais, jei nelabai svarbus įvykis – pralinksmėju apsvarstęs 

su geriausiu draugu arba kalbuosi su tėvais, mokytojais. 

Atsisėdu ant savo foteliuko ir kalbuosi su tėvais, viską jiems išsipasakoju. Dažnai padeda 

išsikalbėjimas draugams, ypač geriausiai draugei, bet ne telefonu, o gyvai. 

Kai kada norisi pabūti vienai, atsitverti nuo žmonių, kartais išsiverkti ant mamos peties, o kartais 

bėgti, bėgti taip greitai, kad atrodo, visas nerimas išnyks. 

Sportuoju, atiduodu visas jėgas ir pralinksmėju dėl to, kad žinau, jog po to būsiu vienu žingsniu 

arčiau savo tikslo. 

Kai pasineri į pasaulį, kuriame viskas sugalvota, ten viskas daug paprasčiau (apie kompiuterinius 

žaidimus). 

Išeinu viena į lauką, pasivaikštau gamtoje ir galiu tiesiog atsipalaiduoti. 

Darau, kas patinka – paskaitau mėgstamą knygą, pažiūriu gerą filmą, klausau muzikos, groju, 

dainuoju, žaidžiu su gyvūnėliu. 

Apmąstau, apgalvoju viską. Esu pozityvus žmogus, greitai randu išeičių, kad pasijausčiau gerai. 

 

Norėdamas padėti kitam, aš ....... 

Bandau sužinoti, kas nutiko. Užjaučiu ir bandau padėti ištaisyti klaidą arba pamiršti nelaimę. 

Paklausiu, ar gerai jaučiasi. Jei jam nereikia mano pagalbos, nueinu – gal jam vienam lengviau. Jei 

reikia, tiesiog pakalbu su juo. 

Bandau palaikyti. 

Paklausiu, kuo galiu padėti. 

Patariu, ką daryti, kad būtų lengviau. 

Paklausiu, ar reikia pagalbos. Gal jis nepakankamai drąsus pats paprašyti arba tiesiog nori viską 

atlikti pats. Jei jis sutinka, jam mielai padedu, o po to dažnai užsimezga draugystė. 

Padedu nukreipti juos nuo tos minties, kalbuosi su jais apie linksmus, juos dominančius, dalykus, 

bandau juos prajuokinti bent trumpam, bet, jeigu reikia, kalbuosi apie problemą ir pasakau savo 

patarimus ir nuomonę. 

Išklausau, kas blogai, pabandau geriau išsiaiškinti problemą,  ir padedu ieškoti sprendimo. 

Jei būtų sunkumų, pirmiausia kreipčiausi į šiuos žmones: 

Mamą ,tėtį, tėveliai nuo mažens mane augino, jie žinos, ką daryti, tėvus, šeimą, auklėtoją, labai gerą 

(geriausią) draugę/draugą, draugus, močiutę, senelį, sesę, brolį, psichologą(ę), mokyklos 

darbuotojus, mokytojus, klasėss draugus, vaikų liniją, socialinę pedagogę, sesele, į žmones, kurie 

myli, kuriais pasitikiu, kurie, iškilus problemai, padės. 


