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RŪPES PAR SEVI 

Rūpes par sevi šajā laikā ir ļoti svarīgas. Tās palīdzēs sajusties pašam labāk, palīdzēs arī uzlabot 
attiecības ar ģimeni, draugiem. Katru dienu izvēlies vienu no šīm aktivitātēm un veic to, lai 
parūpētos par sevi. Ja ir iespēja, iesaisti šajā aktivitātē arī kādu draugu, draudzeni, lai palīdzētu 
arī viņam / viņai sajusties labāk.  

 

 
FIZISKI 

 
• Izej pastaigā un ieklausies tikai skaņās, ko 

dzirdi apkārt. Centies nedomāt ne par ko, tikai 
klausīties; 

• Atrodi vingrojumus Youtube un izpildi vismaz 
20 – 30 min 
garumā, pat ja 
sākumā ir slinkums 
vai negribēšana 

• Atrodi lecamauklu 
un izlec 300 reizes;  

• Aizej uz vietu vietējā rajonā vai apkaimē, kur 
Tu iepriekš neesi gājis; 

• Kopā ar draugu vai draudzeni uzspēlējiet 
badmintonu vai frīzbiju. 

• Dodies uz tuvāko sporta laukumu. Uzņem 
laiku un noskrien 1 apli. Katru dienu vai katru 
otro dienu skrien atkal un centies uzlabot 
rezultātu par kaut vai 1 milisekundi.  
 

 
SOCIĀLI 

 
• Uzraksti vēstuli kādam sev svarīgam cilvēkam 

/ cilvēkiem un nosūti to pa pastu vai epastu.  
• Uzzvani kādam sen nesatiktam draugam, 

draudzenei un aprunājies.  
• Kopā ar ģimeni sarīkojiet 

spēļu vakaru ar vecām 
labām spēlēm – 
dambreti, riču raču, cirku, 
domino, loto.  

• Dodies piknikā ar 
tuvākajiem draugiem un 
uztaisiet paštaisītu 
pikniku tikai no dārza un meža veltēm.  

• Aprunājies ar tuvāko draugu par tādām 
tēmām kā draudzība, dzīve, sapņi, 
mērķtiecība, grūtības, nākotne.  

• Iepazīsties ar kādu jaunu cilvēku, varbūt 
kaimiņu vai kādu cilvēku, ko bieži redzi, bet 
nekad neesi runājis.  
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EMOCIONĀLI 

 
• Uzraksti 3 grāmatas, ko pats vēlies izlasīt. 

Varbūt arī kādu, ko iesaka skautu un gaidu 
vadītājs, kāds radinieks vai draugs.  
Lasi katru dienu brīdī, kad ir iedvesma. 

• Pavadi vismaz 10 minūtes pilnīgā klusumā.  
• Dari, ko tādu, kas Tev liek pamatīgi 

izsmieties – noskaties kādu video, izlasi 
anekdotes, atceries, kādu smieklīgu 
notikumu.  

• Dodies 
mežā, 
apskauj 
koku, 
pastāsti 
viņam, kā jūties. 

• Katru dienu pasaki sev paldies par kādu labu 
darbu, ko izdarīji. 

• Atrodi cilvēku, ar ko vari runāt par savām 
sajūtām, padalies un uzklausi arī viņu. 

• Uztaisi mūzikas izlasi, kas Tev liek sajusties 
mierīgāk, patīkamāk. 

• Paspēlējies ar savu  mājdzīvnieku, paglāsti 
viņu.  

 

 
MENTĀLI 

 
• Uztaisi kolāžu ar 

savu sapņu sienu. 
Griez no 
žurnāliem, avīzēm 
vai izprintē no 
interneta bildes, 
kas iedvesmo un kuras simbolizētu Tavus 
sapņus.  

• Raksti dienasgrāmatu. Velti domas un 
pierakstus tam, par ko esi pateicīgs, ko jaunu 
saproti par sevi, to, kas Tev svarīgs, ko jaunu 
iemācies katru dienu. 

• Uztaisi labo un slikto domu sienu, papildini to 
katru reizi, kad piefiksē kādu domu, kas palīdz 
Tev vai kādu, kas tieši liek justies sliktāk. 
Piemēram, labās domas – man izdodas, man 
ir svarīgi palīdzēt, es esmu vērtība, sliktās 
domas – citi ir labāki, man nesanāk, es 
nemāku, man ir bail, u.c. 

• Izvirzi sev mērķi, ko tiešām vēlies sasniegt. 
Uzraksti, kāpēc to vēlies, kas ir uzdevumi, 
kas jāveic, lai to sasniegtu. Katru dienu 
veic vismaz 1 mazu darbību sava mērķa 
virzienā.  


