
 

 

 

 

ASMENINĖ MOTYVACIJA IR VIDINĖ ENERGIJA – KELIAS Į SĖKMĘ 

PRAKTINIŲ PATARIMŲ RINKINYS 

 

 

Motyvacija – tai mūsų gyvenimo variklis. Jos reikia visur ir visada: darbe, šeimoje, kuriant santykius 

tiek su mylimu žmogumi, tiek su vaikais, bendraujant su draugais. Neturint motyvacijos ir energijos 

gyvenimui mes tampame vietoje stovinčiomis ir dulkes renkančiomis būtybėmis.  

Nors daugelis mūsų dirbame fiziškai lengvą darbą, sakykime didžiąją dienos dalį praleidžiame prie 

kompiuterio ar automobilyje, tačiau dienai besibaigiant jaučiamės išgręžti tarsi šlapi rankšluosčiai. 

Šiame patarimų rinkinyje pakalbėsime kaip turėti daugiau energijos, nes tik padidintas jos išteklius, leis 

mums gyventi produktyviau, siekti užsibrėžtų tikslų, būti labiau motyvuotiems, žvalesniems bei 

laimingesniems kasdienėje veikloje. 
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VIDINĖ ENERGIJA – kelias į kokybišką gyvenimą 

Vidinė energija gali būti trumpalaikė arba ilgalaikė. Trumpalaikės energijos mes galime greitai pasikrauti pavalgę, 

trumpai numigę ar šiek tiek pailsėję. Tačiau kokybiškam gyvenimui mums reikalinga ilgalaikė vidinė energija, kurios 

norint turėti didesnį kiekį reikia bent šiek tiek padirbėti su savimi. 

Ilgainiui mūsų pastangos tikrai atsipirks. Tapsime gyvybingesni, darbštesni, baigiantis darbo dienai nesijausime 

pavargę. Liks jėgų smagiai praleisti vakarą su šeima ir draugais, o ne kristi po darbo ant lovos prie televizoriaus ir 

aimanuoti apie sunkią dieną. 

 

Kokybiškas poilsis. Tikrasis poilsis yra tuomet, kai 

ilsisi mūsų kūnas ir protas. Apie kūno poilsį daug 

pasakoti nereikia, čia galime ramiai pasedėti, prigulti – 

kūnas atsigaus. Didžiausias uždavinys – proto poilsis. 

Televizija, bulvarinė spauda, socialiniai tinklai yra slapti 

mūsų energijos siurbikai. Atrodo, kad nieko neveikiame, 

lyg ir tuščiai spoksome, tačiau mūsų protai yra labai 

imlūs. Jie surenka visą informaciją daug stipriau ir giliau 

nei mes numanome.  

Protas apkraunamas nereikalinga neigiama informacija 

(avarijos, žudynės, vagystės), paskalomis, skandalais. 

Pagalvokite, ar jums iš tikrųjų nuoširdžiai to reikia? Grįžę 

namo geriau įsijunkite atpalaiduojančios muzikos, 

paskaitykite gerą knygą, pabendraukite su namiškiais, 

paklauskite, kaip praėjo jų diena. Nuostabus būdas 

pailsėti – pasivaikščiojimas gamtoje. Pasiimkite brangius 

žmones ir keliaukite visi į parką ar mišką. 

 

Venkite asmenų, kurie jus vargina. Darbe dažnai 

susiduriame su kolegomis, kurie nuolat skundžiasi, 

apkalbinėja, daug plepa ir tokiu būdu pakrauna save, bet 

išsiurbia mus tarsi vampyrai. Su tokiais asmenimis stenkitės 

bendrauti kuo konservatyviau ir dalykiškiau.  

Jei į kabinetą toks kolega užsuks paplepėti, pasakykite, kad 

Jūsų darbo grafikas šiandien sudėliotas minučių tikslumu ir 

paprašykite atidėti pokalbį kitai dienai. Kitą dieną 

pasakykite, kad atsirado netikėtų darbų, kuriuos būtina kuo 

skubiau atlikti. Pastebėsite, kad toks žmogus vis rečiau 

atsidūria šalia Jūsų, nes tiesiog Jūs nieko jam nebeduodate.  

Branginkite savo laiką tam, kas svarbu. Mes negausime iš gyvenimo papildomų valandų, tad būkime labai atidūs ir 

dėmesingi savo laikui. 
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Sveika mityba. Spaudoje ir interneto platybėse galite rasti tikrai daug vertingų patarimų apie tai, kaip maitintis 

sveikai. Kodėl mityba taip svarbu? Sveikai maitinsimės – turėsime sveiką kūną. Fizinis kūnas yra mūsų gyvenimo 

automobilis. Ar norėtumėte visą gyvenimą važinėti suklerusiu, rudimis apėjusiu ir gergždžiančiu automobiliu? 

Turbūt ne. Visam gyvenimui gauname tik vieną kūną, jis sensta ir genda.  

Kiekvienas puikiai žinote, koks nekokybiškas tampa gyvenimas, kai susergame, todėl sveikatos prevencija turime 

rūpintis kasdien.  

 

 

Niekas mūsų taip nevargina kaip mūsų 

mintys. Stebėkite save ir ypatingai savo mintis. 

Neigiamos mintys ir mintyse vartojami neigiamos 

reikšmės žodžiai yra tikri energijos ir mūsų gyvenimo 

vampyrai. Nors iš pradžių neatrodo, kad mes renkamės 

mintis, tačiau mes nuolat tai darom. Jei norime džiaugtis 

gyvenimu, mūsų mintys turi būti džiugos. Jei norime 

sėkmingo gyvenimo, turime galvoti apie tai, kas padėtų 

mums nueiti  į sėkmę. Jei norime meilės, turime galvoti 

apie meilę, kurti jos viziją savo gyvenime.  

Tai, ką dabar renkatės galvoti, kuo tikėti, sukurs kitą 

akimirką, kitą dieną, kitą  savaitę. Labai dažnai žmonės 

renkasi galvoti apie save neigiamai, nors turi visišką teisę 

pasirinkti galvoti teigiamai.  

Neigiamos mintys „prikviečia“ į mūsų gyvenimą 

neigiamus įvykius, neigiamus žmones, nepalankias 

aplinkybes, todėl patys nuspręskite, ar tikrai norite visų 

šių dalykų savo gyvenime. Jei ne, keiskite mintis, rinkitės 

pozityvias. 
 

  

 

Fizinis aktyvumas. Mūsų kūnas nėra sukurtas ir 

pritaikytas didžiąją paros dalį praleisti biuro kėdėje ar 

automobilyje. Kuo daugiau judėsime, tuo sveikesni ir 

aktyvesni būsime. Atraskime mėgstamą sporto šaką, 

šokius, jogą ir leiskime savo kūnui judėti. Kūnas nėra tik 

mūsų smegenų pernešimo priemonė, jis gali atlikti 

funkcijas, kurias puikiai pritaikysite kasdienybėje. 

Aktyvumas naudingas ne tik dėl fizinių savybių gerinimo, 

jis naudingas ir mūsų psichikai. Psichinės sveikatos 

centruose depresija sergantiems asmenims duodama 

fizinių darbų, nes buvo pastebėta, kad tokia veikla 

stipriai mažina depresijos požymius. 
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Stresas ir emocijų valdymas. Kartais užtenka dienos metu patirti didesnį stresą ir likusią dienos dalį 

jaučiamės lyg kažkas būtų siurbliu išsiurbęs visas mūsų jėgas. Kad išvengtume tokių situacijų, turėtume atrasti savo 

metodiką, kaip suvaldyti stresą. Technikų yra begalės, pasidomėkite ir atraskite tinkamiausią. Vienas paprastas 

būdas: giliai įkvėpkite pilnus plaučius ir iškvėpkite su atodūsiu, galite net su garsu (achhh) iškvėpti. Padarykite šį 

pratimą bent 10 kartų.  

 

Kvėpavimas. Ar kada susimąstėte, kaip žodis „įkvėpimas“ yra susijęs su „kvėpavimu“? Kaip jaučiatės, kai esate 

įkvėpti? Pakylėti, laimingi, žvalūs, energingi, lyg įsimylėję. Su giliu įkvėpimu mes įsiurbiame į save didelį kiekį 

energijos, kuri veikia kaip gyvenimo variklis, išmokę iškvėpti – išmokstame atsipalaiduoti ir paleisti blogas emocijas. 

Kuo dažniau prisiminkite savo kvėpavimą. Stebėkite save, ar kvėpuojate taisyklingai diafragma (pilvu). Jei ne – 

išmokite. Įkvepiant turi kilti ne krūtinė, o pilvas.  

Meditacija. Mūsų protas užpildytas lavinomis minčių, pokalbių, 

vidinių dialogų. Ar pastebėjote, kad Jūsų būsena gali labai lengvai 

pasikeisti tiesiog nuo minčių?  

Galite patys sau sukelti pyktį, nerimą, liūdesį ar džiaugsmą, šypseną. 

Dažnai tos mintys mūsų galvoje sukasi nekontroliuojamai, be mūsų 

įsikišimo. Atrodo lyg mes ir mūsų mintys gyventų du atskirus 

gyvenimus, negalime suvaldyti savo proto.  

Meditacija moko suvaldyti mintis, jų srautą. Tai leidžia pailsėti protui. 

Tik jam pailsėjus ir nurimus mūsų galvoje gali gimti prasmingos ir gilios 

įžvalgos, kūnas užliejamas ramybe, o emocijos tampa lengvai 

kontroliuojamu mechanizmu.  

Meditacijos geriausia mokintis pas mokytoją, jei neturite galimybės, 

susiraskite audio ar video įrašų internete. 
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Nuo vidinės energijos link KASDIENĖS MOTYVACIJOS 

Turbūt kiekvienas galime prisiminti tas akimirkas, kai entuziastingai nusprendėme VEIKTI: eiti sportuoti, anksti 

keltis, mesti rūkyti, keisti darbą, pradėti verslą. Kiek laiko truko entuziazmas ir vyksmas? Vieną dieną, savaitę, du 

mėnesius? Nuostabu, jei Jūs esate tas egzempliorius, kuriam pavyko eiti iki galo ir įgyvendinti tai, ką užsibrėžėte. 

Tokių kaip Jūs – nedaug. 

 

Šiame skyriuje pakalbėsime apie tai, ką turėtume daryti, kad neparkristume pusiaukelėje, kaip kelionėje išsekinti 

žirgai, o motyvacija būtų tikslinga ir neišsenkanti mūsų gyvenimo priemonė. 

 

Maži žingsneliai dideliems 

darbams. Dažnai mūsų motyvacija 

pasibaigia ties tuo, kad atrodo neįmanoma 

įgyvendinti tikslo, nes jis atrodo pernelyg 

didelis. Bet sakoma, kad planuojantiems ir 

siekiantiems net Visata padeda.  

Atrodo, neįmanoma įsigyti namą dirbant 

eiliniu specialistu. Tačiau jei turėsite tikslą 

(kokį namą norite turėti, koks jo 

išplanavimas, kiek kainuos ir pan.), galite 

pradėti dėliotis žingsnius, pasidomėkite 

paskolos galimybėmis, taupymo investicijomis, sklypais, pradėkite žiūrėti žemę. Svarbiausia eiti į priekį, kad ir 

nedideliais žingsniais. Tuomet mūsų protas pradės veikti ta kryptimi, kurią mes nurodysime, jis ims pastebėti 

galimybes ir viskas vyks daug greičiau. 

Jei turite tikslą, nesvarbu, jis didelis ar mažas, kasdien padarykite kažką vardan jo. Galbūt skirsite 5 minutes mankštai, 

atsisakysite deserto, pradėsite groti mėgstamu instrumentu, išmoksite 10 naujų užsienio kalbos žodžių. Tik 

kasdienis darbas duos rezultatų. Pasiektus rezultatus registruokite. Turėkite knygelę ar kalendorių, kuriame 

žymėsite, ką jau nuveikėte. Po mėnesio pamatysite, kokį didelį žingsnį žengėte pirmyn (aišku, jei kasdien ėjote link 

tikslo). 
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Nuspręskite, ko tiksliai norite. Vienas iš svarbiausių darbų 

motyvacijos auginime, aiškiai suvokti ko ir kiek norite. Norite didesnės 

algos? To negana, nuspręskite, kiek konkrečiai ir kaip norite uždirbti. 

Norite atsikelti anksčiau ryte ir nuveikti kažką prasmingo? Nuspręskite, 

kada tiksliai norite atsikelti ir ką norėsite nuveikti.  

Išgryninti galite viską, sėskite ir ant popieraus lapo surašykite, kokių 

konkrečiai norite santykių, darbo, namų, detaliai, su laiko nuorodomis, 

emocijomis ir visiška laisve vaizduotei, neribokite savęs, būkite drąsūs.  

Jeigu žmogus laiku nesukuria tikslų, tuomet atsiranda pakaitalai – 

perdėtas domėjimasis kitų gyvenimu, besaikės pramogos, TV serialų 

žiūrėjimas. Einant metams viduje atsiranda nerimastingas jausmas, kad 

gyvenimas eina kažkaip tuščiai. Ko gero tragiškiausia kiekvienam yra suvokti, jog per gyvenimą nesugebėjo 

realizuoti savo potencialo. 

Detalus norų aprašymas yra lyg žemėlapis su nuorodomis Jūsų gyvenimo kelionei. 

 

 

Kaip nemalonūs darbai virsta mėgstamais ir uždegančiais. Kaip bebūtų gaila, kad ir kokį 

fantastišką ar įkvėpiantį tikslą išsikeliame, pusiaukelėje pasitaiko akmenukų, kurie pradeda stabdyti mūsų judėjimą. 

Tie akmenukai – nemalonūs darbai. Tad, kaip akmenis paversti gėlėmis? Viskas labai paprasta – keiskite savo 

požiūrį! 

Pavyzdžiui, mano tikslas – tvarkingas darbo stalas kasdien. Deja, labai tingisi dėlioti viską į stalčius, lentynas. Bet 

reikia, nes kitaip su tvarka atsisveikinsim. Pirmiausia reikia keičiu į noriu. Suvokite, kodėl norite. Tai bus naudinga 

Jums patiems, greičiau rasite tai, ko reikia, darbas taps produktyvesnis, padarysite daugiau. Pagerėjus darbo 

kokybei gal ir atlyginimas pakils. 

Įjunkite fantaziją ir supraskite, kur gali Jus nuvesti nemalonūs darbais, gal tuomet jie taps malonūs. Mes esame savo 

proto valdovai, jei norėsime, kad sportas būtų smagus, jis bus smagus, norėsime, kad būtų sunkus – bus. Viskas 

priklauso tik nuo mūsų požiūrio ir nuo reakcijos, rinkitės pozityvią pusę, negatyvą metam lauk.  



 

7 

www.supremus.lt – mokymai kuriantiems savo gyvenimą ir karjerą! 

Streso, konfliktų ir neigiamų emocijų įtaka 

motyvacijai. Neigiamos emocijos, stresas, skausmingi 

išgyvenimai dažnai tampa tuo jungtuku, kuris išjungia vidinį 

užsidegimą, entuziazmą ir įkvėpimą.  

Patyrus stresą, jei jau labai norisi, leiskite sau pazyzti, 

paliūdėti, paverkti, tačiau neužsigyvenkite toje būsenoje. 

Suvokite, kad ta būsena nėra Jūs. Ji laikina, atėjo, vadinasi ir 

išeis.  

Nustatykite laiko ribą, kiek leisite sau gyventi strese ir 

neigiamose emocijose, praėjus laikui, lipam iš tos balos ir 

grįžtam prie mažų žingsnelių metodo.  

Negatyvumas – labai didelis reikalas, jis labai traukia mūsų 

dėmesį, sukelia emocijas, reakcijas, vien žiniasklaidoje ir 

televizijoje praktiškai viskas laikosi ant skaudžių žmonių 

patyrimų, neigiamų emocijų, nelaimių.  

Neįsivelkite ir Jūs į šį ratą. Išjunkite televizorių, užverskite bulvarinių portalų langus, įsijunkite geros muzikos ir 

skirkite laiko sau, vietoj žinių ar kriminalinių laidų. 

 

 

Linkime Jums tapti savo gyvenimo kūrėjais. Kiekvieną dieną kurkite savo scenarijų. Tokį, koks Jums yra maloniausias 

ir tinkamiausias. Norite būti laimingi, nuspręskite būti laimingi, pasirašykite patys su savimi sutartį ir sudarykite 

laimės darbų sąrašą. Užpildykite savo dienas, savaites, mėnesius pilnavertišku ir sąmoningu gyvenimu. Pradėkite 

gyventi šiandien, o ne nuo pirmadienio ar kitos savaitės. 

 

 

 


