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Kapčiamiesčio globos namų laikraštis 

2017 m. rugsėjo  mėn. 

Šį mėnesį gimtadienį švenčia: 

1974.09.01. – Jonas Jančiauskas 

1975.09.02 – Aldona Marcinkevičiūtė 

1928.09.06 – Adelė Orliukienė 

1947.09.10 – Juozas Jackevičius 

1946.09.20 – Algirdas Savulis 

1925.09.21 – Stanislava Jerašienė 

1992.09.02 – Eglė Dimšaitė 

1985.09.14 – Irma Misevičienė 

1993.09.17 – Rasa Dumbliauskaitė 

MIELIEJI, 
 

Su paukščiais metai skrieja ir mainos dienos vėlei, 

Ir net nepastebėjai, kaip jų tiek daug praėjo. 

Tačiau ne metai juk svarbiausia, 

Tas skaičius juk nieko dar nereiškia. 
Gimtadienio proga Jus sveikina Kapčiamiesčio globos namų bendruomenė 
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Gimtadieniai: 

Sveikinome gyventojus su gimtadieniu. Ilgiausių metų daina ir draugų 

linkėjimais pasitikome šią dieną. Saldus tortas, žvakutė ir gėlės ant stalo sukūrė 

jaukią ir šventišką nuotaiką mūsų namuose. Sveikatos ir Dievo palaimos linkime 

Jums mielieji. 
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Užimtumo veiklos 
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Specialisto žodis 

Nustatyta, kad 10 minučių pasivaikščiojimas pagerina nuotaiką 2 valandoms. 

Judėjimas padeda išvengti ir recidyvų po būsenos pagerėjimo – tai labai svarbu. 

Judėjimas – natūralus žmogaus organizmo veikimas, tai materijos egzistavimo 

būdas. Kūno judesiai priklauso vienas nuo kito, yra vienas kito sąlyga, o visi 

kartu tarnauja kūno gyvenimui – augimui, žvalumui, sveikatai. Visas žmogaus 

kūnas yra judesyje – judesiai kūną palaiko ir atstato. Žmogaus gyvybingumas 

pasireiškia per jo judesius. 

Gydytojo kineziterapeuto, profesoriaus ir daugelio knygų autoriaus Sergejaus 

Bubnovskio patarimai gerai sveikatai išlaikyti: 

*Neverta pasikliauti stebuklingomis piliulėmis. Reikia aktyvuoti vidinius savo 

organizmo rezervus. Vaistai – tai tarsi botagas sergančiam žirgui: negalima juo 

nuolat plakti nusilpusio gyvūno. Iš pradžių, aišku, jis kiek greičiau bėgs, bet 

neilgai, o po eilinės kirčių serijos ir visai nukris.. 

*Medicina nestudijuoja sveikatos dėsnių. Ji studijuoja ligas ir adaptacijos prie 

ligos taisykles vaistinių preparatų manipuliavimo pagalba, tokiu būdu 

fiksuodama ligas organizme ir sudarydama normalaus gyvenimo iliuziją. 

Fizinio krūvio rezultatas – padidėja cirkuliuojančio kraujo greitis ir kiekis, o tai 

reiškia, kad padidėja deguonies kiekis širdies audiniuose. Tokiu būdu teisingas 

fizinis krūvis palengvina širdies darbą ir sudaro sąlygas funkciniam atsistatymui. 

Tai ne paradoksas, tai – normali fiziologija. 

 

Mes visi žinome apie judėjimo svarbą mūsų sveikatai. Tačiau žinoti nepakanka. 

Reikia tikėti ir daryti!  

Kineziterapeutė Erika
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Malda 

Malda man yra širdies polėkis, tiesus žvilgsnis į dangų, dėkingumo 

ir meilės šauksmas tiek išmėginimų, tiek džiaugsmų patiriant. (Šv. 

Kūdikėlio Jėzaus Teresė) (KBK 2558). "Malda yra sielos 

pakėlimas į Dievą arba prašymas iš Dievo tinkamų gėrybių" (šv. 

Jonas Damaskietis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


