
MINČIŲ STEBĖJIMAS 

Kas yra mintys? Tai laikini elektrocheminiai impulsai 

mūsų smegenyse. Kuomet neuronai ,,kalbasi“ vieni su kitais jie 

išskiria impulsus, kuriais jie tarpusavyje bendrauja. Mūsų 

sąmonėje tai atrodo kaip mintys, kurios kartais sukelia mums 

jausmus ir emocijas. Kartais tie impulsai susigeneruoja savaime, vaizdiniai, prisiminimai ar žodžiai 

tiesiog šauna į galvą. Kai kuriais atvejais tos mintys gali sukelti mums labai stiprių emocijų, ypač jeigu 

yra susijusios su mums svarbiais dalykais. Kartais mintys mums gali atrodyti labai svetimos ir mums gali 

kilti reakcijos į tas mintis, būtent dėl jų nederėjimo su mūsų vidumi ar neįprastumo. Minčių būna visokių, 

ir atitinkamai jos sukelia mums emocijas. Jeigu mintis susijusi su kokiais nors mums labai diskomfortą 

keliančiais dalykais, emocijos gali būti itin aukštos. Pavyzdžiui, kuo stipresnis nerimas, kuo daugiau 

adrenalino išsiskyrė mūsų organizme, tuo mintys apie galimą grėsmę mums gali atrodyti realesnės. Šis 

principas galioja ir mintims keliančioms kitas emocijas. Tačiau, jeigu kokia nors mintis atrodo mums 

neįprasta arba reikšminga, kelianti diskomfortą ar stiprias emocijas, yra susijusi su mums svarbiais 

dalykais, nuo to ta mintis netampa realesnė. Mintis išlieka tik mintis. Laikina, kuri praeis savaime be jokių 

Jūsų pastangų. O kai jos vargina galima daryti tai: 

Įsisąmoninkime, jog tai tik mintis. Nieko daugiau, realybė išlieka realybe, o mintis tik mintis. 

Laikinas impulsas, kuris išsiskaido ir išnyksta. 

Paleiskite. Nesusikabinkite su mintimi, vaizdiniu, emocija, savo savijauta. Paleiskite ją ir leiskite 

jai nuplaukti taip kaip ir atėjo. 

Nukreipkite dėmesį. Susikaupkite į kitą veiklą, objektą aplinkoje ar mintį, apie Jums malonų 

dalyką. 

Išnagrinėkite mintį, stebėkite ją, kaip atskirą objektą. Kiek ji realistiška? Pabandykite apgalvoti 

visas alternatyvas situacijai? Kokių dar gali būti alternatyvų scenarijų? Atsakykite sau, kokią emociją 

Jums gali sukelti ši mintis? Kiek stipri ši emocija nuo 0 iki 100? Kokie faktai ją patvirtina? Kokie faktai 

ją paneigia? Tai faktas, nuomonė ar interpretacija? Ką galima su tuo daryti? Ir ar verta? 

Išminties pauzė. Atsiminkite, mūsų mintys yra tik mintys, kaip į jas reaguoti ir ar reaguoti galime 

rinktis. Padarykite išminties pauzę. Prieš reaguodami, veikdami ar ką nors darydami kaip atsaką į savo 

mintis, kurios galėjo kilti savaime ar kaip atsakas į aplinką, padarykite kelių sekundžių pauzę. Ji leis Jums 

apmąstyti, ką norite daryti ir ar norite. Įpročiui atsirasti gali prireikti kelių kartų, tiesiog, kaskart kilus 

minčiai ar situacijai, kurioje Jūs reaguojate Jums trukdančiu būdu, akimirkai sustokite ir suskaičiuokit iki 

4. 

Atpalaiduokite kūną. Jeigu esate labai stipriai susirėmęs su mintimi. Kuo esate labiau susirėmę 

su mintimi, tuo labiau dėmesys laikosi ties ja. Mūsų kūnui esant įtampoje dėmesys gali stipriau fiksuotis, 

tiek ties pageidaujamu tikslu, tiek ties trikdančiomis mintimis ar vaizdiniais. Pabandykite atpalaiduoti 

kūną ir mintis paleisti bus lengviau. Atgniaužti kumščius, sulėtinti kvėpavimą, atpalaiduoti raumenis. 

Darykite tai iš lėto, palaipsniui. Ankstesnes mintis pamiršite savaime.  

Išveikite susikaupusią energiją. Jeigu jaučiame, jog mums darosi sunku išbūti vietoje, kūnas 

įsitempęs ir norime labai judėti, geriausias būdas išveikti susikaupusią aktyvaciją yra fizinis aktyvumas. 

Padarykite 10 – 20 pritupimų, ar tiek kiek išeina. Keletą kartų užlipkite ir nusileiskite laiptais. Apeikite 

 



keletą ratų aplink pastatą. Jeigu kyla noras išstumti diskomfortą keliančias mintis ar vaizdinius, tačiau 

įtampos ar adrenalino tiek, jog tai nevisai pavyksta, fizinis išveikimas aktyvumu lygiai taip pat padės. 

Įsižeminimas. Stebėkit savo aplinką ir įvardinkite sau 5 spalvas, kurias matote aplink save. 

Įvardinkite 5 objektus, kurie yra Jūsų aplinkoje. Atsakykite sau kokius 5 skirtingus garsus girdite? 

Pabandykite rasti 5 skirtingus paviršius, geriausia, jeigu turite galimybę, juos paliesti. Atsakykite sau 

kokia to paviršiaus tekstūra? Galbūt esate aplinkoje, kurioje yra kokių nors kvapų? Pvz. lauke medžių ar 

žolės kvapai? Pabandykite sau tai įsivardinti. Pabandykite pajusti, kokia dabar aplinkoje temperatūra? Ar 

Jums šilta ar šalta? Ar rankoms tiek pat šilta kiek ir kitoms kūno dalims? Panaudokite kuo daugiau 

sensorinių pojūčių. Tai padeda dėmesį perkelti į dabartį ir į Jūsų aplinką. 

Galime įsivaizduoti mintis kaip upę. Mintys atiteka ir taip pat, be mūsų pastangų, nuteka tolyn. 

Panašiai ir su emocijomis, kurios lydi mūsų mintis, tik jų upė teka 

truputį lėčiau. Plačiau galite rasti internetiniu adresu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė: 

Psichologas Vilius Grigaliūnas 

,,Sąmonė yra kaip upė. Mintys yra 

kaip įvairūs vandens lašeliai joje. Mes 

esame panirę tame vandenyje. Likite 

ant kranto ir stebėkite savo sąmonę.“ 

– A. G. Mohan. 

 


