
Маленькі кроки, які допоможуть  

зміцнити ваше психічне здоров’я. 
*Займіться медитацією 

Медитація – це приголомшливий інструмент для тих, хто хоче збільшити свою розумову 

силу. Вона допомагає підтримувати рівновагу, дає відчуття блаженства, заспокоює. 

 
*Грайте в шахи 

Це одна з найскладніших і найбільш гідних ігор, і вона обов’язково вам сподобається. 

Мозку приємно отримувати виклик, а шахи кидають його, не створюючи зайвого навантаження. 

*Задавайте питання 

Психічно сильні люди кажуть, що існує одна річ, яка змінила їхнє життя кардинально. Це 

відповіді на питання, які вони задавали. Питати – не означає виглядати нерозумно. Навпаки, це 

покаже, що ви хочете вчитися і зрозуміти свої можливості. 

*Ходіть з прямою спиною 5 хвилин в день 

Встаньте і з гордістю випрямите спину. Ходіть так хоча би 5 хвилин в день. Ця проста 

вправа змінює свідомість: допомагає відчути себе впевненіше, взяти під контроль ситуацію. 

*Не забувайте дякувати 

Успішні люди говорять про те, що вони привчили себе дякувати кожному дню за що-

небудь одне, нехай навіть найнезначніше. Навіть радість від простої чашки кави допомагає не 

зупинятися на досягнутому і підтримує гарний настрій. 

*Привчіть себе робити щось незвичайне раз в тиждень 

Зміна діяльності повинна стати звичкою. Це виховує психологічну стійкість, яка і формує 

гармонійну особистість. 

*Кажіть “ні” частіше 

Чим важче вам відмовляти людям, тим частіше ви відчуваєте стрес. Морально стійкі люди 

знають: говорити ні – це нормально. 

 

 



 

*Відмовляйтеся від телефону на 30 хвилин в день 

Звичайно, ніхто з нас не міг би дозволити собі щотижня відмовлятися від телефону на 

добу. Але планета не зникне, якщо ви вимкнете свій гаджет хоча б на 30 хвилин в день. Навіщо? 

Відповідь дуже проста: це робить вас вільними. 

*Посміхайтеся незнайомцю раз в день 

Посмішка знижує кількість гормонів, що виробляються під час стресу і негативно 

впливають на наше фізичне і психічне здоров’я. Посміхаючись незнайомцю, ви тільки 

підсилюєте її позитивний ефект. 

 

 
 

*Співайте в душі 

Спів у душі підвищує настрій і стимулює вироблення ендорфіну і окситоцину. Ці гормони 

приносять задоволення і допомагають розслабитися. 

 

Робіть маленькі кроки і Ваше самопочуття буде поліпшуватися !!!  

Будьте здорові! Бережіть себе і Ваших рідних! 

 

 


