
 

 

SVEIKATINGUMO DIENA 

Įgyvendinant projektą „...ti graži vėtala ir širdžiai ramumas, tų žmonėlių suvajimas ir visas 

linksmumas...“, finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę 

„Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, spalio 23 d. per dvi dešimtis kupiškėnų bei 

zarasiškių suvažiavo į Alizavos jaunimo centro „Alsja“ patalpose vyksiančią Sveikatingumo dieną 

(jogos bei pirties ritualai). Šiltoje jaukioje aplinkoje prie spragsinčio židinio gurkšnodami kvapnią 

arbatą dalyviai sėmėsi žinių ir praktikos, kaip atrasti vidinę ramybę, sustiprinti fizinę, psichinę ir 

dvasinę sveikatą. Kauno jogos centro atstovė Renata Urbonienė supažindino su jogos filosofija, 

kuri apima įvairius fizinius ir mentalinius pratimus kaip asanas, pranajama, meditaciją. Lektorė 

pasakojo apie tai, kad Joga vadinama dievišku gyvenimo mokslu, kuris atsiskleidė senovės 

išminčiams meditacijų metu. Seniausi archeologiniai jogos egzistavimo įrodymai – maždaug 3000 

metų pr. m. e. senumo akmeninės figūrėlės, vaizduojančios žmones jogos pozomis. Kiek vėliau 

dalyviai buvo supažindinti su pagrindinėmis jogos priemonėmis įvairiais atliekamais pratimais 

kurie yra neatsiejama sveikatinimo dalis. Meditacija – tai jogos praktikos šerdis, pagrindinė jogos 

priemonė ir, kartu, galutinis jos tikslas. Meditacija - menas sutelkti ir nuraminti protą. Jogas, 

sutelkdamas protą, išsklaido neigiamas mintis bei jausmus ir tokiu būdu pereina į meditacinę būseną 

pasakojo lektorė. Asana – specialus jogos pratimas. Pratimas pradedamas kvėpavimo kontrole, 

vėliau atliekamas pats pratimas suderinus su kvėpavimu ir relaksacija. Keletą testų bei sveikatinimo 

pratimų atliko ir renginio dalyviai. Pusiausvyros testas parodė, kad daugelis susirinkusių yra 

įsitempę bei išsiblaškę. Pozos, dėmesys kvėpavimui ir atsipalaidavimo pratimai lavina natūralią 

vidinę intuiciją ir padeda protui susikoncentruoti ties vienu dalyku, nesiblaškyti ir negalvoti apie 

daugybę kitų. Buvo mokomasi saulės pasveikinimo (Surya Namaskar) ritualo, kuris puikiai 

atpalaiduoja sustingusius raumenis, išmankština kūną ir padeda atgauti lankstumą. Be to, šis 

pratimas stimuliuoja kraujo apytaką ir skatina gilų kvėpavimą. Kiekvienas renginio dalyvis buvo 

stebimas, kad pratimai būtų atliekami taisyklingai. Neatsiejami sveikatinimo dalykai puikiai 

derantys tarpusavyje tai joga ir pirtis. Joga tai sielos švara, o pirtis – kūno akcentavo lektorė ir 

pristatė pirties paslaptis, pagrindinius aspektus, kurie svarbūs išlaikant sveiką gyvenimo būdą ir 



gerą savijautą. Sveikatingumo dienos pabaigoje dalyviai diskutavo apie jogos bei pirties naudą 

sveikatai, visiems norintiems konsultacijų metu lektorė mielai atsakinėjo į pateiktus asmeninius 

dalyvių klausimus ir palinkėjo kiekvienam atrasti savyje tvirtą, sveiką ir besidžiaugiantį gyvenimu 

žmogų. 
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