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Pēdējo gadu notikumi rāda, ka bērni, pusaudži un jaunieši pārdzīvo psihiskās veselības 

un psiholoģiskās noturības pasliktināšanos, kas ir saistīts ar izmaiņām, kuras ir radušās viņu 

ikdienas dzīvē un apkārtējā pasaulē – Covid-19 izplatīšanās pasaulē un ieviestie ierobežojumi 

sabiedriskajā dzīvē, attālinātās mācības un nepieciešamība patstāvīgi organizēt savu dienu, 

sabiedrisko pasākumu trūkums, saskarsmes ierobežojums un izolācija. 

Visi šie notikumi rada tādas izjūtas kā sasprindzinājums un satraukums, nervozitāte, kā 

arī bailes, dusmas, bezizejas un bezspēka sajūtas.  

 

 

 

• Stress ir emocionāla 
vai fiziska pārslodze, 
kas piemeklē cilvēku, 

ja viņam tiek 
izvirzītas tādas 

prasības, kas draud 
pārsniegt viņa spējas. 

Kas ir 
stress? 
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Lai ātri atjaunotu savus resursus (uzlabotu savu garastāvokli, pašsajūtu un atjaunotu 

enerģiju), piedāvāju apskatīt dažādas idejas, kas var noderēt: 

 

Tāpat piedāvāju iepazīties ar dažiem stresa pašregulēšanas vingrinājumiem un tos apgūt 

praktiski, lai atvieglotu savus negatīvos pārdzīvojumus.  

 

Tomēr jāatceras, ka šo paņēmienu veiksmīga pielietošana 

(efektivitāte) ir atkarīga no personīgās vēlmes apgūt šos 

paņēmienus un no tā, vai persona praktiski pielieto apgūtās 

zināšanas. 

Mēs katrs spējam ietekmēt savu dzīvi un nostiprināt savas 

aizsargfunkcijas pret stresu. 
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Elpošanas vingrinājumi 

1. “Bumba” 

Ieelpojot gaisu ar pilnu krūti, iedomājieties, ka jūs esat bumba. Izelpojot gaisu, imitējiet 

bumbu, kas sadurta ar īlenu, atdarinot tās skaņu: ”Sssss …”, piespiežot mēles galiņu pie 

priekšējiem zobiem (caur nelielu caurumiņu no sadurtas bumbas nāk ārā gaiss, un var dzirdēt 

raksturīgo skaņu ”Sssss …”). Jūsu plaukstām nepieciešams apķert jūsu krūškurvi no kreisās 

un labās puses, pēc iespējas augstāk padušu rajonā. Viegli uzspiediet uz ”bumbas” ar savām 

plaukstām, bez īpašas piepūles. Sekojiet, lai gaiss izietu ilgāk. 

2. “Svece” 

Šī elpošanas tehnika veicina vienmērīgas, dziļas un intensīvas izelpas attīstīšanu.  

Paņemiet papīra loksnīti, kuras izmērs ir apmēram 15 cm x 3 cm. Pielieciet šo loksnīti pie 

jūsu mutes tā, lai tā atrastos 5-8 cm attālumā. Lūpas salieciet trubiņā un sāciet viegli, lēni 

pūst uz loksnītes. Sekojiet tam, lai loksnītes slīpuma leņķis būtu vienāds visas jūsu izelpas 

laikā. Izpildot šādu tehniku, jūs iemācīsities sekot līdzi jūsu izelpas vienmērīgumam. Ja jūs 

izelposiet vienmērīgi – loksnīte paliks vienādā leņķī. Iedomājieties, ka tā ir sveces liesma, 

kam jābūt šādā stāvoklī. Pievērsiet uzmanību vieglam sasprindzinājumam diafragmas un 

starpribu muskuļu rajonā.  

3. “Kvadrāts” 

1. solis: tagad jums ir nepieciešams apsēsties ērti, atslābināties. Ja vēlaties, varat aizvērt acis.  

2. solis: ieelpojiet, vienlaicīgi domās skaitot līdz 4 sekundēm; 

3. solis: pauze – aizturiet elpu, vienlaicīgi domās skaitot līdz 4 sekundēm; 

4. solis: izelpojiet, vienlaicīgi domās skaitot līdz 4 sekundēm; 

5. solis: pauze – atkal aizturiet elpu, vienlaicīgi domās skaitot līdz 4 sekundēm. 

 

4. “Kalniņš” 

1. solis: apsēdieties ērti, atslābinieties. Ja vēlaties, varat aizvērt acis.  

2. solis: ātri ieelpojiet, vienlaicīgi domās skaitot līdz 4 sekundēm; 

3. solis: lēni izelpojiet, vienlaicīgi domās skaitot līdz 8-16 sekundēm. 
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Varat atkārtot šādus elpošanas ciklus 3-5 minūšu laikā. Lai uzlabotu un nostiprinātu 

rezultātus, pēc iespējas praktizējiet šīs elpošanas tehnikas vairākas reizes ikdienā vai pēc 

nepieciešamības. 

 

Relaksācijas vingrinājumi 

1. “Plecu apļošana” 

Atbrīvo spriedzi un saspringumu kakla un plecu rajonā, ik pēc pāris stundām veicot 

plecu apļošanu uz priekšu un atpakaļ. Tas aizņem tikai dažas minūtes, efektīvi atbrīvo no 

spriedzes. 

           Apsēdies taisni, ar pirkstiem pieskaries pleciem. Veic desmit apļus uz priekšu un 

desmit atpakaļ. 

2. Relaksācijas vingrinājums “Stiepšanās” 

Dod sev pārtraukumu un, veicot spriedzi mazinošo kakla stiepšanu, izstiep kārtīgi visu 

kakla, plecu un roku zonu. 

           Aizver acis un domā par kaut ko relaksējošu. Noliec galvu pret savu kreiso plecu, 

vienlaikus, nostiepjot uz leju labo roku. Veicot šo vingrinājumu, sēdi taisnu muguru, ar 

vēderu uz iekšu. Turpini stiepties 30 sekundes, atpūties un tad turpini to pašu uz otru pusi. 

 

Relaksējoši video/audio-materiāli internetā (daži piemēri) 

 

1. Meditatīvie, vizualizācijas: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zy0OPV5FqVE 

https://www.youtube.com/watch?v=kjwBPytkzRI 

2. Dabas skaņas un skati:  

https://www.youtube.com/watch?v=Nd7e4SNjGBM 

https://www.youtube.com/watch?v=FMrtSHAAPhM 

3. Kosmoss: 

https://www.youtube.com/watch?v=hlGCcM_V3HI 

https://www.youtube.com/watch?v=VJ3u6zBcVSA 
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