
Šviežias oras
– sveikata

Didina plaučių
veiksmingumą ir

leidžia jiems
greičiau išvalyti

organizmą.

Gerina širdies
ritmą, kraujo
spaudimą ir

medžiagų
apykaitos
procesus.

Padeda imuninei
sistemai efektyviau
kovoti su mikrobais,
bakterijomis ir kitais

ligų sukėlėjais.

Ramina nervų
sistemą, padeda

geriau
atsipalaiduoti ir

greičiau
atsigauti.

Padeda 
atsikratyti

neigiamų minčių,
gerina

koncentraciją ir
padeda blaiviau

mąstyti.

Didina 
serotonino 

lygmenį, o tai
pakelia nuotaiką ir

leidžia greičiau
pasijusti

laimingiems.

Mes 90 % savo laiko praleidžiame būdami patalpose be
pakankamos dienos šviesos ar gryno oro. Tai gali būti žalinga mūsų
sveikatai bei gerai savijautai. Sveikas gyvenimo būdas
neįsivaizduojamas be pasivaikščiojimų gryname ore. Deja, vietoj
laisvalaikio parke ar miške vis dažniau renkamės televizorių bei
kompiuterį. To pasekmė – akių, laikysenos, nervų sistemos ligos,
chroniškas nuovargis, susilpnėjęs imunitetas. 

Medikai vieningai sutaria, kad laiko leidimas gryname ore naudingas
ne tik fizinei, bet ir psichinei žmogaus sveikatai palaikyti. Jei kasdien,
bent penkiolika minučių neskubėdami pasivaikščiosite lauke, greit
pajusite, kad darotės ramesni, harmoningesni.

Grūdinimo specialistai sako, kad lauke kūdikis ar mažas vaikas bet
kokiu oru turėtų praleisti 4 valandas. Suaugusieji iki 1-2 valandų.

dviračiai – kol įveiksite
maršrutą gryname ore –
praleisite ne vieną
valandą;
ėjimas – puikus būdas
pagerinti sveikatą, nauda
sveikatai priklausys nuo
to, kaip ir kiek vaikščiosite.
Pasivaikščiojimai parke ar
miške – ne tik atpalaiduos
kūną bei protą, bet ir
aprūpins organizmą
didesniu deguonies kiekiu;
jei patiriate vidines
kančias: ,,eiti-neiti“ -
įsigykite šunį;
sportas lauke. Bėgimas,
mankšta, kvėpavimo
pratimai, įvairūs judrūs
žaidimai.

Priemonės padedančios
ilgesnį laiką leisti gryname

ore: 

Gryno oro galia
Įdomūs faktai

Vėsiu oru lauke laiką
leidžiantys žmonės

 neserga. Miškininkai,
kinologai, kiemsargiai –

vienos sveikiausių profesijų,
nes jų atstovai, daug laiko

praleidžia gryname ore,
daug juda.

Pagrindinis vitamino D
šaltinis – buvimas

gryname ore. Norint gauti
reikiamą kiekį vitamino D,
užtektų saulėje pabūti 10

minučių, bet saulėtų
dienų turime ne tiek ir

daug, todėl lauke
turėtume praleisti

daugiau laiko.

Užsiimdami fizine
veikla ten, kur gryno
oro nėra daug, mes

žalojame savo
organizmą,

padidiname riziką
susirgti sunkiomis
lėtinėmis ligomis.

Statistikos duomenimis,
didelių miestų vaikai

dažniau serga ir patiria
komplikacijas po

elementarių peršalimo ligų
negu gryname ore

augantys kaimų ir mažų
miestelių mažyliai. 

Jei negaluojate, prastai
jaučiatės ar sergate, šviežias
oras jums dar reikalingesnis.

Kai kūnas sveiksta ir atsistato
po sekinančios ligos, jis ima

šalinti gerokai daugiau
toksinų ir nuodingųjų

medžiagų, nei įprastai sveiko
žmogaus kūnas. 

Šviežias
 oras padeda 

kokybiškai augti tiek
augalams, tiek

gyvūnams (iš kurių 
vieni esame mes, 

žmonės).

Stimuliuoja
apetitą ir padeda
geriau virškinti

maistą: štai kodėl
pusdienį ar dieną
praleidę gryname
ore būname tokie

išbadėję!

Leidžia
greičiau

užmigti ir
geriau

išsimiegoti.

Padeda kūnui
atsikratyti

nešvarumų ir
teršalų.

Suteikia 
deguonies, reikalingo
kiekvienoje ląstelėje
vykstančiai medžiagų

apykaitai.



STEBĖKITE NATŪRALIĄ
ŠVIESĄ 

 Perstatykite valgomąjį ar
rašomąjį stalą arčiau lango.

Dirbtinė šviesa negali atstoti
saulės šviesos savybių, kuri

yra natūralus
antidepresantas. Apšvieskite
savo namus ir darbo vietą su

kiek įmanoma daugiau
dienos šviesos. 

PASIVAIKŠČIOKITE 
Dauguma mokslininkų
sutinka, kad kasdien

praleidus dvi valandas
dienos šviesoje, stipriai

pagerėja psichinė savijauta.
Turėdami galimybę išeikite į

lauką ir pasistenkite
reguliariai pramankštinti

kojas. 

VALYKITE
 IR VĖDINKITE KILIMUS

 … o dar geriau,
atsikratykite jų. Stori

kilimai ir baldai,
pavyzdžiui, senos sofos,

yra puiki dulkių 
erkučių ir bakterijų

veisykla. 

VENKITE 
DRĖGMĖS

 65 % europiečių džiovina skalbinius
viduje bent kartą per savaitę, tačiau
skalbiniai atiduoda savo drėgmę, dėl

kurios gali atsirasti kenksmingas pelėsis
ir drėgmė namuose, todėl, jei įmanoma,
džiovinkite skalbinius kitur. Jei neturite

galimybės džiovinti lauke, bandykite
atidaryti langą greta džiovinamų rūbų –

taip pašalinsite dalį perteklinės drėgmės.
Dėl tų pačių priežasčių įsitikinkite, kad

vonios kambarys yra tinkamai
ventiliuojamas. 

MESKITE TABAKĄ, 
BŪKITE ATSARGŪS SU

ŽVAKĖMIS 
Rūkymas ir žvakės yra ypač

nenaudingi patalpų klimatui.
Pavyzdžiui, Danijoje 76 %

kenksmingų dalelių
namuose atsiranda nuo

pačių gyventojų. 

IŠJUNKITE 
PRIETAISUS

 Elektriniai prietaisai,
pavyzdžiui, televizorius ir

kompiuterio kietieji diskai
skleidžia chemikalus,
bloginančius patalpų

klimatą. 

VENKITE
 CHEMIKALŲ

Daugumoje valymo
produktų yra potencialiai

kenksmingų chemikalų. Kur
įmanoma, naudokite

mikropluošto audeklus ir
natūralias medžiagas,

pavyzdžiui, actą ir muilo
dribsnius. Internete gausu

patarimų, kaip palaikyti
namų švarą nenaudojant

chemikalų. 

PLASTIKAS
Kai plastikas sušyla, gali 

išskirti nuodingus garus. Jei turite
vaikų, įsitikinkite, kad jų plastikiniai
žaislai nelaikomi tiesioginėje saulės

šviesoje. Taip pat nepalikite
plastikinių daiktų ant grindų, jei

turite grindinį šildymą. Laikantis ES
reglamentų, turėtumėte atsikratyti

visų iki 2007 metų pagamintų
plastikinių žaislų, kadangi juose

buvo rasta tam tikrų
 uždraustų cheminių 

medžiagų. 

Kodėl šviežias oras toks svarbus?
Šviežias oras yra prisotintas deguonies, kuris būtinas
smegenims ir kiekvienai kūno ląstelei. Jei ilgą laiką
esate uždarytas vienoje patalpoje, kvėpuojate tuo
pačiu oru. Kadangi iškvepiate anglies dioksidą,
deguonies koncentracija ore pamažu vis mažėja.
Kvėpavimas tokiu oru nebeaprūpina jūsų kūno
pakankamu deguonies kiekiu, ir ląstelės nebegali
tinkamai funkcionuoti visu pajėgumu. Kambariai ir
kitos patalpos turi būti nuolat vėdinamos, kad
prikvėpuotas, anglies dioksido prisotintas oras
maišytųsi su šviežiu oru iš lauko. Šviežiame ore pilna
neigiamų jonų, kurie turi didelį deguonies kiekį ir
nėra užteršti toksinais.

Kaip gauti sveiką
šviežio oro dozę?

 Dirbdami darykite
trumpas pertraukėles:
išeikite į lauką ir kelis

kartus lėtai giliai
įkvėpkite. Tai pašalins

nuovargį ir tingumą bei
suteiks daugiau 
energijos, padės

susikaupti.

Ilgai 
nebūkite
žmonių

sausakimšose
patalpose.

Venkite kvėpuoti
išmetamosiomis

automobilių dujomis.
Nelaikykite atvirų 

langų, jei po jais stovi
automobilis įjungtu

varikliu.

Įsitikinkite, kad jūsų
skalbinių džiovyklės,

dujinės viryklės,
šildytuvai ir židiniai

tinkamai veikia, o visi
jų išmetami šalutiniai
produktai nenuodija

jūsų kvėpuojamo oro.

Venkite naudoti
 oro gaiviklius ar kitokius

dirbtinius kvapus
namuose, vietoj jų

rinkitės natūralios kilmės
produktus: eterinius
aliejus, prieskonius,

žoleles ir pan.

Grynas oras patalpoje

VĖDINKITE
Rekomenduojama namus
vėdinti tris-keturis kartus

per dieną bent po 10
minučių kaskart.Taip pat

išvėdinkite savo miegamąjį
prieš eidami miegoti ir

atsikėlę ryte. 

Daugiausia neigiamų jonų gamtoje yra: aplink augalus ir
medžius, netoli judančio vandens – upių, krioklių, jūros,
vandenyno, saulėkaitoje, po audros su žaibais ir griaustiniu –
ar pastebėjote, koks gaivus tuomet atrodo oras?

Jeigu jums tenka daugiau laiko
 praleisti nevėdinamose patalpose, 
galite pajusti vieną iš šių simptomų:
• galvos svaigimą;
• pykinimą;
• galvos skausmą;
• nuovargį ir išsekimą;
• nervingumą ir greitą susierzinimą;
• nerimą;
• prislėgtą, niūrią nuotaiką;
• dažnai pasireiškiantį karščiavimą,
 peršalimą ir plaučių ligas.

 Jei įmanoma, reguliariai
atverkite langus tam, kad
įsileistumėte šviežo oro –

darykite tai taip dažnai, kaip tik
įmanoma. Jei pranešama apie
didelį oro užterštumą lauke,
geriausiai kambarius vėdinti
naktį arba labai anksti ryte,
kuomet oras būna kur kas

švaresnis.

Jei galite, 
miegokite prie 
atdaro lango, 
palikite savo

miegamojo duris
atviras, kad oras

galėtų cirkuliuoti.Nerūkykite namuose
ir neleiskite to daryti

namiškiams bei
svečiams. Kiekvienas
išpučiamas cigaretės
dūmas pripildo orą

šimtais žalingų
cheminių 
medžiagų.

Reguliariai
valykite

kambariuose
esančias

ventiliacijos
angas.

Namuose ir 
darbe auginkite 

augalus, kurie gerina oro
kokybę gamindami

deguonį ir sugerdami
anglies dioksidą. Kai

kurie augalai netgi gali
 iš oro pašalinti

 teršalus.

Kiekvieną dieną
įpraskite skirti tam

tikrą laiko dalį
gilaus kvėpavimo

pratimams, tegu jie
tampa jūsų
kasdienybe.


