
12 способів поліпшити собі настрій 
 

Як поліпшити настрій? Передусім треба цього захотіти, а спосіб знайдеться 

предостатньо. Упевнені що ці 12 способів поліпшення настрою ви доповните 

своїми в коментарях. 

Як поліпшити настрій: 

1. Музика. Найпростіший спосіб щоб розслабитися, особливо якщо ви 

живете у великому місті, де хаос і стрес – постійні супутники людини. Музика – 

мабуть, один з найважливіших винаходів людства. Слухайте те, що подобатися 

вам, не важливо який це стиль, постарайтеся розслабитися і забути про усі 

проблеми.  

2. Будьте оптимістом. Та це важко зробити у сучасному світі, увесь час в 

голові крутяться думки про проблеми. Але повірте, краще лягати спати і думати 

про те, що у вас усе завтра вийде, чим про те, що завтра усе буде погано. 

3. Гаряча ванна. Після важкого учбового дня, коли ви приходите додому і 

вам ще треба зробити багато речей (прибрати кімнату, приготувати вечерю) іноді 

просто необхідно виділити трохи часу для себе. Прийміть теплу ванну (душ), з 

піною і маслом. Заздалегідь потурбуйтеся про те, щоб вас не тривожили телефонні 

дзвінки. Просто насолоджуйтеся відведеним часом. 

4. Будьте організованішими. Це найкращий спосіб позбавитися від зайвого 

занепокоєння, якщо ви знаєте, що у вас все гаразд, зненацька вас не застануть. 

Правильна організація часу допоможе не лише позбавитися від зайвого 

занепокоєння, але в майбутньому навіть допоможе цей час економити. 

5. Стрес і їжа. Більшість жінок головним завданням будь-якої дієти, 

вважають зниження ваги тіла. Насправді це далеко не так, будь-яка дієта потрібна 

для оздоровлення організму. І якщо ви не можете сидіти на дієті, то просто 

прагніть замінити борошняне і висококалорійні продукти фруктами і овочами. Це 

допоможе не лише вашому організму накопити необхідні вітаміни, але і 

позбавитися від зайвих кілограм. Зрозуміло, що здоровий спосіб життя вже сам по 

собі піднімає настрій. 

6. Старі друзі. Якщо ви ностальгуєте по минулих часах, що вам заважає 

узяти телефон в руки і відновити стосунки із старими друзями. Можна подзвонити 

шкільним друзям, запросити їх в кафе, разом згадувати колишні часи набагато 

веселіше. 

7. Ігноруйте дзвінки. У наш кризовий час незнайомий номер що дзвонить, 

це не привід для знайомства. Іноді такий дзвінок може зіпсувати настрій на увесь 

день. Звичайно, це може хтось помилився номером, а може, і дзвонять з банку, де 

помилилися номером, і зараз вимагатимуть від вас повернення неіснуючого 

кредиту. Краще проігнорувати такий дзвінок, чим потім цілий день ходити з 

поганим настроєм. 



8. Одяг. Якщо настрій впав до нуля, і підняти його здається нічим не можна, 

спробуйте урізноманітити свій гардероб, якщо ви ходите тільки в строгих 

костюмах, спробуйте купити собі сукню, причому чим яскравіше, тим краще, а 

якщо воно у вас вже є, взагалі відмінно. Як тільки з’явитися перша можливість 

надягайте її. Змініть свій стиль. 

9. Особливі місця. Чи давно ви були в театрі або кіно? Якщо так, то така 

зміна обстановки повинна піти вам на користь, відвідайте ці місця. 

10. Відпочинок. На вулиці зима, а ви мрієте про море? Настрою немає, 

спробуйте розв’язати цю проблему доступними засобами, в будь-якому більш-

менш великому місті можна знайти басейн і солярій, чом би вам не сходити в ці 

два місця? 

11. Читання. Пам’ятаєте, коли ми були маленькими, батьки перед сном нам 

читали казки. Чомусь більшість людей з віком забувають цю звичку. Візьміть за 

правило перед сном читати щось позитивне і веселе. 

12. Коли поганий настрій, може варто подзвонити друзям. Розповісти, що 

вас турбує, вислухати їх рекомендації, це дійсно здорово допомагає. Пам’ятаєте з 

будь-якої ситуації можна знайти вихід, причому як свідчить відома приказка, дві 

голови краще, ніж одна. 

 

 

 

 

 


