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PAR KO RUNĀSIM?

❖ Jaunā realitāte: ko mums būtu labi par sevi saprast šajā krīzes laikā?

❖ Ko varam ietekmēt un ko nevaram? 

❖ Kā sekmēt psiholoģisko noturību – fiziski, mentāli un emocionāli?

Principi:

Ņem to, kas der Tev

Jautājumi – procesā vai pēc



KĀ TU NOVĒRTĒTU….?

1. Savu stresa līmeni pēdējā mēneša laikā (skalā no 1 – 10)

2. Savu tuvāko cilvēku stresa līmenī pēdējā mēneša laikā (skalā no 1 – 10)

3. Dominējošās emocijas pēdējā mēneša laikā



JAUNĀ REALITĀTE

❖Realitāte, kuru neviens «dzīvs» cilvēks līdz šim nav piedzīvojis

❖Globālais kļuvis personisks un personiskais kļuvis globāls 

❖ Jāpieņem apstākļi, kurus paši neesam izvēlējušies

❖Ātrgaitas vilciens, kas ir strauji apstājies



JAUNĀ REALITĀTE
❖Mums nav kartes, nav skaidrs, kā ceļš virzīsies tālāk. Nenoteiktība:

▪Kas tas ir?

▪Kā tas būs?

▪Cik lielā mērā skars mani?

❖Tiek piedzīvotas dažādas emocijas, kuras iepriekš tik daudz netika sajustas

❖Cilvēki ir dažādās situācijās, tāpēc reakcijas var būt dažādas 

❖Krīzē piedzīvojam:
 haosu un neskaidrību

 jēpilnības zudumu











REAKCIJAS COVID-19 LAIKĀ

❖Bažas par savu un tuvāko veselību

❖Trauksme un nedrošība no pārmaiņām, nezināmā, neskaidrā

❖Zaudējuma sajūta un skumjas, atsakoties no iecerēm, ieradumiem

❖Sociālā izolētība

❖Stress par darbu, ienākumiem, nākotni, ģimenes – darba dzīves apvienošanu

❖Enerģijas pieplūdums un paaugstināta produktivitāte

❖Miers un pieņemšana, jo iepriekšējais dzīves rimts bijis līdzīgs



KO MĒS VARAM UN KO NEVARAM 
IETEKMĒT? UZ KO KONCENTRĒJAMIES?

IETEKMES 
APLIS

SATRAUKUMA APLIS



KO MĒS VARAM UN KO NEVARAM 
IETEKMĒT?



KO MĒS VARAM IETEKMĒT?

❖ Laiku sociālajos medijos un ziņās

❖ Veidu, kā es pavadīšu šo laiku

❖ Ikdienas režīmu

❖Uz ko es vēlos fokusēties? Kā es vēlos justies? 

❖ Attieksmi

❖ Padomā, kādi ir Tavi ieguvumi šīs krīzes laikā

Uzraksti 1 – 2 ieguvumus. 



KO VARAM IETEKMĒT?
1. Uzraksti konkrētas bažas, kādas Tev šobrīd ir saistībā ar vīrusa ietekmi uz Tavu 
dzīvi. Dari to, kad esi labā noskaņojumā. 

2. Pretim katrai bažai uzraksti iespējamos risinājumus. Visus, ko vari iedomāties 
un kas nāk prātā, arī netradicionālus. Nemeklē «ideālo» variantu. 

3. No iespēju saraksta izvēlies 1 – 2 lietas, kuras vari ietekmēt un kuras vēlies 
darīt. 

4. Izveido darbību plānu un centies pie tā pieturēties. Necenties visu laiku 
domāt, kā būtu bijis, ja izvēlētos citu variantu. 



IR VĒRTS AIZDOMĀTIES PAR KOPBILDI:



PSIHOLOĢISKĀ NOTURĪBA -
DZĪVESSPĒKA VAIROŠANA
❖Spēja tikt galā un atgūties no izaicinošām, grūtām situācijām 

❖Cilvēka izturība stresa situācijās

❖Līdzīgas situācijas, dažādas reakcijas 



DZĪVESSPĒKS ĶERMENĪ:

❖ELPOŠANA – Lēna, dziļa elpošana atslābina ķermeni un prātu, aktivizē prefrontālo korteksu, 
palīdz justies mierīgāk, nosvērtāk

❖GULĒŠANA - Skaidrāka domāšana, labāka lēmumu pieņemšana, pozitīvāks noskaņojums, 
labāka spēja vadīt emocijas, spēcīgāka imūnsistēma  

❖ĒŠANA – Ēdiens ietekmē mūsu noskaņojumu, noskaņojums ietekmē mūsu ēšanu. Apzināta 
ēšana 

❖KUSTĪBA – Fiziskā slodze, kas patīk un dod iespēju svīst. Dod enerģiju, palielina ietekmes 
loku, atbrīvo no stresa 

❖IKDIENAS RŪPES – Higiēna, nepavadīt visu dienu naktskreklā, sapucēties sev

Kas Tev visvairāk palīdz vairot dzīvesspēku ķermenī?



DZĪVESSPĒKS DOMĀS:
❖«ATLAID» – ekspektācijas, ieceres, par to, kā būtu bijis, ja būtu..Pieņemt un akceptēt esošo

❖DIENAS PLĀNS UN RUTĪNA – diena pēc dienas, skaidrība

❖SAMAZINI LAIKU SOCIĀLAJOS MEDIJOS UN ZIŅĀS – izvēlies uzticamu avotu un noteikti laiku

❖ PAMAINI SKATĪJUMU / PAMAINI DOMAS

domas – emocijas – uzvedību – domas… 

«Būšana tik daudz mājās mani nomāc»  - «Skumjas, dusmas, trauksme» - «Neko negribu darīt, laiks velkas»

«Izmantošu šo laiku, lai darītu to, ko sen gribēju» - «Mierīgs, entuziastisks» - «Plānoju, fokusējos, izbaudu»



DZĪVESSPĒKS DVĒSELĒ:
❖ ĻAUJ SEV JUSTIES TĀ, KĀ JŪTIES – ļauj emocijām būt, lai arī kādas tās būtu*

❖ ATRODI IEKŠĒJO SPĒKU, KAS PALĪDZĒJIS IEPRIEKŠ – Tava rakstura īpašība, ieradums, kas       
palīdzējis citās situācijās  

❖ UZTURI SAIKNI AR CITIEM – saziņa, sarunas ar tuvākajiem, draugiem, tik, cik nepieciešams

❖ DARI TO, KO PATIEŠĀM PATĪK DARĪT – vai ko ilgi esi vēlējies darīt

❖ IEPAZĪSTI SEVI, SAVAS VĒRTĪBAS  - reflektē, domā, pieraksti, aprunājies

❖ PALĪDZI CITIEM – kaimiņš, radinieks, nezināms cilvēks



Kā es vēlos justies nākošo nedēļu laikā?
Kuras būs 1 – 2 lietas, kuras apņemšos darīt / 

turpināt darīt?
Ko no šīs krīzes varam mācīties – individuāli un 

sabiedrības līmenī?


