
7 SOĻI,  LAI IZVAIRĪTOS  NO
IZDEGŠANAS MĀJSTRĀDĒ 

#1 NODALI SAVU DARBA TELPU 

A N N A S D A B A S T E R A P I J A . L V

Ja Tavi darba apstākļi ir mainījušies, vai jau iepriekš strādāji no
mājām, ir vērts padomāt par savu darba vietu!

 
Kas ir tā zona, kurā tikai strādā? 

 
Vislabāk darba zonu nodalīt, lai tā ir atsevišķi no pusdienām,

bērnu mācībām,  ikdienas.
 

Ja Tev nav iespējams iekārtot darba zonu atsevišķā telpā vai
pie atsevišķa galda, tad ievēro laika dalījumu zonām. 

Kad ir darba laiks, pie darba vietas notiek tikai darbs, savukārt
pēc darba beigām, pilnībā novāc darba lietas, lai vari

pārslēgties uz atpūtu.
 

Parūpējies, lai Tava darba zona ir Tev ērta. 

Ievēro darba drošības prasības – 
·       Dators ir acu augstumā
·       Ceļi 90 grādu lenķī
·       Mugura ir taisna
·       Kājas uz zemes
·       Rokas atbalstītas 
·       Ir pietiekams apgaismojums
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#2 IEKĻAUJ PĀRSLĒGŠANOS NO/UZ DARBU 

A N N A S D A B A S T E R A P I J A . L V

Tā var būt īsa pastaiga pirms/pēc darba.
Tā var būt pārģērbšanās, darba zonas iekārtošana. 
Tā var būt kāda podcast vai kā cita klausīšanās.
Lūpu uzkrāsošana vai cits rituāls.

Ja ierasti devies uz darbu un tagad strādā no mājām,
 iztrūkst būtisks posms, kura laikā ikdienā pārslēdzies no

mājām uz darbu.
 

Lielai daļai no mums, ikdiena ir mainījusies dēļ
ierobežojumiem, daudzi strādā no mājām un tas ir izjaucis

dabisko ikdienas ritmu, kad agrāk bija iespēja pārkārtoties no
mājām uz darbu! Ideja - “fake commute”, jeb viltus

pārvietošanās. 
 

Tie var būt dažadi rituāli, bet viens no perfektiem
risinājumiem ir pirms uzsāc darbu, izej pastaigā, tādā veidā

ne tikai izkustoties, bet arī nedaudz apmuļķojot prātu un
ļaujot tam pārslēgties, sagatavoties darba cēlienam! 

Tāpat arī piedomā pie tā, kā "izej" no darba. 
 
 

Izveido jaunus rituālus, piemēram: 
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#3 PARŪPĒJIES PAR SAVU ĶERMENI PAUZĒS 

A N N A S D A B A S T E R A P I J A . L V

Dzer daudz ūdeni;
Izkusties, izstaipies, pavingro;
Atej prom no datora;
Ja vari, izej pastaigā, atpūtini acis;
Nenomaini vienu ekrānu pret otru;
Izmanto sazemēšanās tehnikas – elpas vērošana, ķermeņa
sajušana, faktūru sajušana, smaržas sasmaržošana.

Nav labāks brīdis par šo, lai sāktu rūpēties par savu ķermeni,
lai tas kalpotu Tavām vajadzībām un Tev būtu visas iespējas

sasniegt to, ko vēlies!
 

Sāc ar dažām minūtēm dienā un pakāpeniski palielini laiku,
ko velti sev, savam ķermenim.

 
Ja regulāri par sevi rūpēsies, Tavs ķermenis Tev atgādinās par
sevi brīžos, kad aizstrādāsies vai aizmirsīsi par sevi paūpēties!

  

 Ja vēlies ieviest jaunus paradumus ikdienā, sev svarīgajām 
 praksēm, rituāliem sagatavojies jau iepriekš!

Ja vēlies katru dienu vingrot, sagatavo savu vietu - izrullē
paklājiņu, saliec visu sev nepieciešamo. Vēlies katru rītu sākt
ar svaigi spiestu sulu - izliec tīru sulu spiedi un nomazgātus

augļus/dārzeņus.
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#4 IEVĒRO DARBA LAIKA BEIGAS 

A N N A S D A B A S T E R A P I J A . L V

Pārbaudīt e-pastus, ziņas konkrētos laikos dienas gaitā,
pēc darba dienas beigām to nedarīt;
Nokomunicēt kolēģiem par savas darba dienas beigām;
Nolikt datoru, telefonu 2-3h pirms gulētiešanas;
Mierīga izkustēšanās;
Apzinātības prakses – “šeit un tagad” apziņa, elpa,
meditācija u.c.

Darbs darba vietā beidzas kāda konkrētā laikā. 
Arī strādājot no mājam ir jāievēro darba laika beigas.

 
Regulāri pārstrādājot darba laiku, Tu riskē ar izdegšanu, kas

savukārt var novest pie darbanespējas! 
Tas ir Tavās un darba devēja interesēs, lai Tu būtu vesels/a,

līdzsvarā un resursu stāvoklī. 
 

Tev var palīdzēt:

Un atceries iecietīgu attieksmi pret sevi – šie ir nebijuši
apstākļi, kuros ir grūti un darba ražīgums var būt krities. 

Ja tas tā ir un Tev ir nepieciešams papildus atbalsts, runā ar
savu vadību!
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#5 DARBOJATIES KĀ KOMANDA ĢIMENĒ

A N N A S D A B A S T E R A P I J A . L V

Cikos sākas/beidzas darba stundas;
Kā tiek organizēti vakari/rīti;
Kā var dalīt atbildību par bērniem, lai visa ģimene var veikt
gan savus darbus, gan mācības;
Kādu palīdzību var sev lūgt vai noorganizēt;
Sarunāt klusās stundas ar mājiniekiem;
Kā var pārdalīt mājas darbus;
Kā bērni var paši parūpēties par savām vajadzībām.

Katra situācija ir individuāla, tomēr ierosinu apsvērt, kā esošo
situāciju padarīt pēc iespējas nesāpīgāku.

 
Viena no problēmām, kas mēdz šajā laikā stipri iegriezt ir

perfekcionisms.  
 

Apsver, kur vari darīt mazāk, kur vari atbrīvot sevi no
pienākumiem, kas normālos apstākļos būtu Tavi.

 
Pieņem, ka neesi skolotāja/s, pavārs, apkopējs un

profesionālis,  vienlaicīgi. 
Izvērtē, ko var nedarīt, ko var darīt savādāk, kur var pārdalīt

atbildības. 
 

Ģimenē ieteicams pārrunāt: 
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#6 NEAIZSTĀJAMAIS MIEGS

A N N A S D A B A S T E R A P I J A . L V

 vai man ir viegli aizmigt;
 vai man ir viegli aiziet laicīgi gulēt;
 vai es pamostos no rīta izgulējies/atpūties/enerģisks!

Lai guļamistaba ir tumša naktī, ja nav tumšu aizkaru, var
noderēt acu maska;
Neēd vismaz 2h pirms miega, ieturi vieglākas vakariņas;
Nedzer 1-2h pirms miega lielus ūdens daudzumus;
Atsakies no ekrāniem 2h pirms miega;
Pastaiga, viegla fiziska aktivitāte vakarā uzlabo miega
kvalitāti;
Pabaro sevi – lasi, darbojies radoši, sarunājies, kusties – dari
to, kas Tevi pozitīvi uzlādē un atslābina;
Pirms miega veic īsu meditāciju, lūgšanu, pateicību praksi
vai nomierinošu apzinātu elpošanu.

Izvērtē cik stundas miega Tev ir nepieciešams, lai Tu justos
atjaunojusies un atpūtusies. Ievēro savu dabisko

miega/nomoda ritmu. 
Novērtē, cikos Tev vislabāk iet gulēt, cikos celties.

 
Lai izprastu sevi, pajautā - 

1.
2.
3.

Ja atbildes ir "jā" , ej uz nākamo soli! 
Ja "nē", lasi tālāk un ievies savā ikdienā. 

Labākam miegam, ievēro:
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#7 UZRAKSTI SAVAS DIENAS PLĀNU

A N N A S D A B A S T E R A P I J A . L V

Raksti konkrēti, detalizēti.
 Apraksti gan darbības, gan laikus. 

Atceries dienas plānā paredzēt savas vajadzības un vēlmes! 
 

Lai Tu varētu ilgtermiņā darboties, būt produktīvs/a, saglabāt
dzīvesprieku un enerģiju, Tev ir jāvelta laiks sev un tam, kas

Tev ir svarīgs – hobiji, intereses, ģimene, draugi, fiziska
kustība, veselība, arī vienatne. 

 
Tas, kas Tev ir nepieciešams, visbiežāk nenotiks pats no sevis,

tas ir jāieplāno!
 

Uzraksti– 
·       Cikos celies
·       Kādi ir Tavi rīta rituāli
·       Kādi ir rīta darbi
·       Cikos sēdies pie darbiem
·       Cikos ņem pauzi
·       Cikos pusdieno
·       Cikos ņem pauzi
·       Cikos beidz darbus
·       Kādi ir vakara pienākumi
·       Kādi ir vakara rituāli
·       Cikos ej gulēt
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dienasgrāmata

nodoms dienai

afirmācijas

apzināta elpa

izkustēšanās

meditācija

iekārtota darba vieta

pauze

ūdens glāze

izkustēšanās

pusdienas

atpūtinātas acis

ūdens glāze

ūdens glāze

pateicības prakse

izslēgtas iekārtas

lēna, mierīga kustība

hobiji

intereses

sarunas, pieskārieni

darbu noslēgšana 


