
Eil. 

Nr. 

Viršelis Knygos 

pavadinimas 

Autorius Leidimo 

metai 

Trumpas aprašymas 

DEPRESIJA IR NERIMAS 

1. 

 

101 būdas 

suvaldyti 

nerimą ir 

depresiją 

Tanya J. 

Peterson 

2020 Ši knyga yra jūsų veiksmų planas ir 

priemonės, kurias pasitelkęs išsilaisvinsite. 

Čia rasite: 

 101 pratimą, leisiantį atgauti tokio 

gyvenimo, kokį norite gyventi, 

kontrolę; 

 penkis atskirus skyrius, kuriuose 

pristatomos praktinės nerimą 

malšinančios veiklos; 

 būdų, padedančių atsikratyti nuolat 

kamuojančių įkyrių minčių ir kt. 

2. 

 

Įveiktas 

nerimas: 

pirmiausia 

pabaisą 

paverskime 

gražuole 

Sarah Wilson 2019 Praktiška, poetiška, išmintinga ir 

juokinga „Pirmiausia paverskime pabaisą 

gražuole“ yra maža knyga su didele širdimi. 

Ji paskatins daugybę nerimo sutrikimą 

turinčių žmonių priimti šią diagnozę kaip 

savo esybės dalį ir pažvelgti į jo teikiamas 

galimybes gyventi turiningesnį 

pilnavertiškesnį gyvenimą. 

3. 

 

Kaip 

atsikratyti 

nerimo ir 

pradėti 

gyventi: laiko 

patikrinti 

būdai įveikti 

nerimą 

Dale 

Carnegie 

2017 Šioje knygoje sužinosite, kaip: tinkamai 

priimti kritiką ir atsikratyti „ką pasakys 

žmonės“ fenomeno baimės; nustoti 

nerimauti dėl smulkmenų ir nereikšmingų 

dalykų; kaip liautis apgailestavus dėl 

praeities nesėkmių ir susitelkti į dabartį; 

kaip atskirti dalykus, kuriuos galime 

pakeisti, nuo tų, kuriuos pakeisti jau ne 

mūsų valioje. 

4. 

 

Kaip įveikti 

nerimą, baimę 

ir stresą 

Taylor Clark 2014 Kodėl daug dalykų mums kelia siaubingą 

baimę? Kodėl vieni žmonės ištveria stresą 

lengvai, tarsi jų nervai būtų geležiniai, o 

kitus jis sugniuždo? 

Knygos autorius Taylor Clark, remdamasis 

ir pažangiausiais tyrimais duomenimis apie 

baimės neurologiją, siūlo atsakymą į šiuos 

klausimus. Jis pateikia daugybę istorijų apie 

žmones, kurie išliko tvirti ir ramūs ypač 

sudėtingose situacijose. 



5.  

 

Depresija ir 

kūnas. 

Veiksmų 

planas 

Alexander 

Lowen 

2014 Šioje įkvepiančioje, novatoriškoje knygoje 

„Depresija ir kūnas“ tyrinėjamos kultūrinės 

ir psichologinės priežastys, dėl kurių 

patenkama į tokią situaciją; joje parodoma, 

kaip galime įveikti depresiją, atkūrę ryšį su 

savo fizine savastimi ir mokydamiesi 

atpažinti savo emocijų išraišką. Turėdamas 

milžinišką darbo su depresija sergančiais 

pacientais patirtį, autorius pateikia 

paprastų, bet nepaprastai efektyvių pratimų 

kompleksą, kurie padės sužadinti įgimtą 

savo energiją, atgaivinti dvasingumą ir 

tikėjimą gyvenimu. 

STRESAS 

6. 

 

10 žingsnių 

įveikti stresą 

Neil Shah 2014 Ši knyga padės išmokti to, ko turėjome 

išmokti dar vaikystėje, – valdyti stresą ir 

užtikrinti, kad susidūrę su juo galėtume 

atpažinti ir imtis priemonių, kurios padėtų 

pakeisti mūsų elgseną.  

Knygoje, be pagrindinės informacijos apie 

stresą, yra praktinių patarimų, kaip keisti 

mitybą, poilsį, gyvenimo būdą, taip pat 

įvairių metodų, kuriuos įvaldę vėl galėsite 

kontroliuoti savo gyvenimą, užuot leidę tai 

daryti stresui. 

BAIMĖ 

7. 

 

Bijok, bet vis 

tiek daryk 

Susan Jeffers 2012 Veiksmingi būdai, kaip baimę, 

neryžtingumą ir pyktį paversti į galią, 

veikimą ir meilę. 

Įkvepianti knyga laužo nusistovėjusius 

mąstymo stereotipus, padeda išsivaduoti iš 

užburto baimės rato ir rasti problemų 

sprendimus. Ji siūlo veikti nepaisant 

patiriamos baimės. 

EMOCINĖ SAVIJAUTA 

8. 

 

Aš esu jautrus. 

Pažink ir 

pamilk savo 

prigimtį 

Deborah 

Ward 

2020 Knyga nemoko įveikti jautrumo. Ji pataria 

gerbti savo jautriąją prigimtį ir daryti 

stebuklus, kaip jums ir skirta.   

Knygoje, aprėpiančioje prisiminimus, 

mokslinius tyrimus ir praktinius patarimus, 

Deborah Ward pasakoja apie savo, itin 

jautraus žmogaus, gyvenimą nuo vaikystės 

iki brandaus amžiaus. Per asmeninius 

potyrius – pernelyg didelį dirglumą, darbą, 

bendravimą, santykius, savivoką – ji 

atskleidžia jautrumo laimę, apimančią ir 



proto smalsumą, ir empatiją, ir 

supratingumą, ir kūrybingumą. 

9. 

 

Emocinis 

lankstumas: 

kaip geriau 

suprasti savo 

emocijas ir 

išmokti jas 

priimti 

Susan David 2018 Knygoje „Emocinis lankstumas: kaip 

geriau suprasti savo emocijas ir išmokti jas 

priimti“ žinoma amerikiečių psichologė ir 

lektorė Susan David dalijasi keturiomis 

esminėmis idėjomis, kurios moko priimti 

nemalonias patirtis ir tuo pačiu jas paleisti, 

pasitikėti savo vertybėmis ir priderinti prie 

jų savo veiksmus, kad galėtume judėti ten, 

kur iš tiesų norime atsidurti. 

10. 

 

Geros 

nuotaikos 

vadovas. Nauja 

emocijų 

terapija 

David D. 

Burns 

2019 Perskaitę knygą suprasite, kad keisti savo 

gyvenimą ir spręsti problemas galima 

pradėti tuoj pat ir tam nebūtina išnarstyti iki 

smulkmenų vaikystės patyrimų, ar traumų. 

Tereikia suprasti, kaip mes patys, savo 

įprasminimais ir mintimis kasdien keičiame 

save ir pasaulį. 

11. 

 

Atleidimo 

galia. Kaip 

išvaduoti širdį 

ir protą iš 

neigiamų 

emocijų 

Jim Dincalci 2013 Perskaičius šią knygą Jūs išmoksite: 

susidoroti su skriaudomis ir skaudžia 

patirtimi, 

atleisti sau ir kitiems, 

suvaldyti sunkias situacijas, 

ištrūkti iš buvimo auka ir kaltės rato, 

vėl atrasti gyvenimo džiaugsmą. 

12. 

 

Ne-

priklausomi: 

kaip liautis 

kontroliuoti 

kitus ir pradėti 

rūpintis savimi 

Beattie 

Melody 

2014 Šioje klasika tapusioje saviugdos knygoje 

amerikiečių psichologė Melody Beattie 

supažindina su kopriklausomais – 

žmonėmis, linkusiais pernelyg kontroliuoti 

kitus. Pirmiausia tai žmonės, gyvenantys su 

priklausomybių valdomais artimaisiais: 

alkoholikais, lošėjais, darboholikais. Tačiau 

ši knyga ne tik jiems – daugelis susiduriame 

su per daug rūpestingais tėvais ar valdingais 

sutuoktiniais, linkusiais sekti kiekvieną 

mūsų žingsnį. 

SAVIVERTĖ 

13. 

 

Netobuli, laisvi 

ir laimingi 

Christophe 

Andre 

2020 Skiriama visiems, norintiems suprasti, nuo 

ko priklauso mūsų savivertė, požiūris į save 

ir kaip gyventi ir būti laimingam, jei manai 

esąs ne visiškai tobulas. 

Savivertė nepaprastai svarbi mūsų 

asmenybės pusiausvyrai, ji lemia mūsų 

mintis apie save ir pasaulį, mūsų elgesį ir 

emocijas. Ši knyga padės žengti pirmyn 

savivertės kūrimo ir atkūrimo keliu: ją 

stiprinti, valdyti ir tausoti. Padės priimti 

save ir mylėti, nors ir netobulą.  



MEILĖ IR TARPUSAVIO SANTYKIAI 

14. 

 

Kaip įsigyti 

draugų ir 

daryti įtaką 

žmonėms 

Dale 

Carnegie 

2017 Knygoje aprašoma kaip užmegzti ir 

puoselėti šiltus, gilius, ilgalaikius santykius. 

O ši tema buvo ir bus aktuali visais laikais. 

Tačiau kaip tokius santykius sukurti? Štai 

čia ir slypi šios knygos sėkmė. „Mes visi 

norime būti mylimi, mes visi esame svarbūs 

pirmiausia patys sau, ir čia nėra nieko 

blogo, – teigia autorius. – Tačiau jei mes 

padėsime kitiems žmonėms pasijusti 

svarbiems ir tai darysime visiškai 

nuoširdžiai, įvyks tikros permainos tiek 

asmeniniame, tiek profesiniame 

gyvenime.“  

15. 

 

Meilė be ribų: 

tikra istorija 

apie viską 

nugalinčią 

meilę 

 

Nick Vujicic 

& Kanae 

Vujicic 

2017 Šioje knygoje rasite naudingų praktiškų 

įžvalgų apie santykius poroje ir sužinosite: 

kaip išmokti nusileisti vienas kitam; kaip 

susitaikyti, kad sutuoktinis, kaip ir visi kiti 

žmonės, laikui bėgant keičiasi; kaip suprasti 

ir atjausti savo antrąją pusę; o svarbiausia – 

kaip suderinti savo poreikius ir lūkesčius. 

GYVENIMO TIKSLAI IR ASMENINIS TOBULĖJIMAS 

16. 

 

Gyvenimas be 

ribų 

Nick Vujicic 2015 Nors gimė be galūnių, Nikas 

Vujičičius įveikė savo negalią. Jis išmoko 

gyventi savarankišką, turtingą gyvenimą. 

Nikas yra pavyzdys visiems, norintiems 

atrasti tikrąją laimę. 

Stiprus Niko tikėjimas Dievą buvo ir yra 

pagrindinis jėgų šaltinis. Savo gyvenimu ir 

paskaitomis jis skleidžia pagrindinę mintį: 

visų svarbiausia yra rasti savo gyvenimo 

tikslą ir niekada nepasiduoti, net kai 

sunkumai užtveria kelią. Tegul tai įkvepia 

jus pradėti savo gyvenimą be ribų. 

17. 

 

Menas būti 

laimingam 

Elada 

Eimaitė – 

Elurija 

2012 Knyga parašyta remiantis pozityviąja 

psichologija, gyvenimo kaučingu. Autorė, 

remdamasi savo gyvenimo patirtimi, 

asmeniniais dvasiniais ieškojimais, siekia 

atskleisti tikros laimės paslaptį. Tai naujo 

mąstymo, gilių įžvalgų knyga, 

akcentuojanti galingą tiesą, kad laimė yra 

mūsų pačių rankų darbas, mūsų minčių 

rezultatas. Autorė skatina pažvelgti į save 

atidžiau, užduodant sau tinkamus 

klausimus, ragina ieškoti asmeninės tiesos.  



18. 

 

365 dao: 

įžvalgos 

kasdienai 

Deng Ming-

Dao 

2019 Dao yra viena iš svarbiausių sąvokų kinų 

pasaulėžiūroje. Būti su dao – suvokti 

reiškinių esmę ir atrasti harmoniją su visa 

kuo. 

Ši knyga – tai bandymas amžinuosius dao 

principus įžvelgti šiandieniniame gyvenime 

ir kasdienėje veikloje, suprasti, kas vyksta 

aplink mus ir mumyse. 

19. 

 

Nebijok 

gyventi! 

Robin 

Sharma 

2020 Ši knyga padės Jums išmokti: 

• Atsikratyti žalingų įpročių; 

• Užmegzti tvirtus ir ilgalaikius santykius; 

• Neskubėti ir visur spėti; 

• Ramiai gyventi sumaištingame šių dienų 

pasaulyje. 

20. 

 

Kol aš nesu AŠ Dmitrij 

Trockij 

2020 Garsus rusų lektorius Dmitrij Trockij savo 

knygoje nagrinėja klausimą, kas gi iš tiesų 

yra atsakingas už žmogaus likimą. Ar tai yra 

vadinamoji lemtis, Dievas, karma, o gal 

tiesiog pats žmogus? Niekas gi už mus 

nenusprendžia ar turime vargti skurde, ar 

maudytis turtuose, lygiai kaip ir nėra iš 

anksto nulemta ar nuolat sirgsime, ar 

gyvensime sėkmingą gyvenimą.  

21. 

 

Dienos ritualai. 

Kaip dirba 

menininkai 

Mason 

Currey 

2016 “Dienos ritualai” knygoje romanistai, 

poetai, dramaturgai, filosofai, mokslininkai 

ir matematikai pasakoja, kaip įveikia 

daugumą kliūčių, kad galėtų dirbti kaip 

tinkami – keldamiesi anksti ar ilgai 

vakarodami; mėgaudamiesi spurgomis ar 

vonia, be saiko gerdami kavą ar ilgai 

vaikštinėdami. Puikiai parengti, kupini 

išsamių detalių ir anekdotų 161 įžymaus 

žmogaus dienos ritualai įkvėps kiekvieną. 

22. 

 

Dievas visada 

keliauja 

incognito 

Laurent 

Gounelle 

2012 Knygoje pasakojama istorija panardina į 

svaigią Paryžiaus vasaros atmosferą ir 

kviečia susimąstyti: kas gali paskatinti mus 

įveikti savo baimes, susikaustymą bei 

įpročius ir, kai gyvenimas nebeteikia 

džiaugsmo, priversti išsukti iš įprasto kelio? 



23. 

 

Pažadu tau 

laisvę 

Laurent 

Gounelle 

2019 Ši knyga skirta ieškantiems atsakymų ir 

trokštantiems pažinimo. Supindamas 

populiariąją psichologiją ir įtraukiantį 

siužetą, Laurentʼas Gounelleʼis stengiasi 

padėti savo skaitytojams atrasti kelią į 

laimingą gyvenimą.  
 

INTELEKTAS 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emocinis 

intelektas 

Daniel 

Goleman 

2009 Ši knyga užsienyje tapo bestseleriu. Ji siūlo 

naujai pažvelgti i intelekto ir emocijų 

kultūros reikšmę mūsų gyvenime. Autorius, 

daug metų tyrinėjęs šia problemą, nustatė, 

kad žmonės, kurių intelekto koeficientas 

gana kuklus, dažnai dirba nepalyginti 

sėkmingiau už tuos, kurių intelekto 

koeficientas aukštas. Kokia čia paslaptis? 

Autorius siūlo ugdyti emocijų kultūrą ir 

keisti savo gyvenimą. 

25. 

 

Kaip veikia 

smegenys 

Ramunė 

Dirvanskienė 

2020 Šioje knygoje autorė paprastai ir aiškiai 

atsako į daugeliui rūpimus klausimus apie 

smegenų sveikatą: 

 Iš kokių dalių susideda smegenys? 

 Kokie procesai vyksta smegenyse 

senstant ir kaip kuo ilgiau išlaikyti 

jų funkcijas? 

 Ar įmanoma pagerinti smegenų 

veiklą ir atkurti prarastas funkcijas? 

 Kokią įtaką smegenų sveikatai turi 

sportas, mityba ir įpročiai? 

 Ar moterų ir vyrų smegenys 

skiriasi? 

 


