
Prologas 
NAUlAi MOKiLAS 

Amerikos antrojo jsiverzimo j Irak^ pradzioje burys kareiviq 
susiruose j vietin^ mecetf aplankyti miesto vyriausiojo dvasininko. 

tikslas buvo prasyti pagalbos, skirstant paramos isteklius. Taciau 
susirinko minia, issigandusi, kad kareiviai ruosiasi suimti jos dvasinj 
vadovq ar sugriauti mecet^, nelieciamq sventov^. 

Simtai atsidavusiij musulmonq apsupo kareivius. Jie mojavo is-
kel§ rankas ir sauke, braudamiesi prie iki ausq ginkluoto bQrio. V y -
riausiasis karininkas, papulkininkis Cristopheris Hughesas, m^ste 
zaibiskai. 

Paemfs garsiakalbj, paliepe kareiviams „ant kelio", turedamas 
omeny, kad reikia atsiklaupti ant vieno kelio. 

Tada sukomandavo jiems nukreipti sautuvus j zem^. 
Kitas jo jsakymas buvo: „Sypsokites". 
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Minios nuotaikos aprimo. Keletas zmoniij teberekavo, taciau 
dauguma dabar taip pat sypsojosi. Kai kurie patapsnojo kareiviams 
per nugar^, kai Hughesas [sake jiems letai trauktis atbulom, vis syp-
santis.' 

Sis buklus manevras vainikavo galyb^ sekundes dalis trunkan-
cii4 visuomeniniq apskaiciavimij. Hughesas turejo perprasti minios 
priesiskumo laipsnj ir pajusti, kas J4 nuramintij. Jam reikejo pasi-
kliauti savo vyrq disciplina ir tvirtu pasitikejimu juo. Taip pat teko 
rizikuoti, ar sugalvotas gestas bus butent toks, kuris perzengs kalbos 
ir kultQros uztvaras - ir visa tai vienas is vadinamijjij akimirksnio 
sprendimi}. 

Toks gerai apskaiciuotas tvirtas sprendimas kartu su gebejimu 
perprasti zmones budingas zymiems teises jtvirtinimo pareigiinams 
- ir, be abejo, karininkams, kuriems tenka susidurti su jsiaudrinusiais 
civiliais.^ Kad ir kq manytum apie patj karo zygj, tas nutikimas is-
ryskina psichikos visuomeninj gebejimq netgi sumaisties ir jtampos 
akivaizdoje. 

Si^ sunki^ akimirk^ Hughesq isgelbejo tie patys neuronij tinklai, 
kuriais kliaujames, susidiir^ su gresmingai atrodanciu nepazjstamuo-
ju ir zaibiskai sprendziame, begti, ar su juo prasideti. Sitas tarpasme-
ninis „radaras" per zmonijos istorij^ isgelbejo galyb^ zmoniq - ir net 
dabar tebera lemiamas mijsq islikimui. 

Veikdami pagal ne tokj skubq modelj, smegenij visuomeniniai 
tinklai vadovauja kiekvienq kart^ mums bendraujant, ar tai butij 
klase, miegamasis, ar parduotuve. Tie tinklai veikia, kai jsimyleje-
liai susiduria zvilgsniais ir pirm^syk pasibuciuoja ar kai pajuntamos 
kito zmogaus tvardomos asaros. Jie atsakingi uz draugisko pokalbio 
dziaugsm^, kai jauciames globojami. 

Ta neuronq sistema dalyvauja kiekvienoje s^veikoje, kur svar-
bu jsijausti ir parinkti laikq. Tai suteikia teisininkui tikrumcj, kad is 
prisiekusiqjq jis nori matyti butent t^ zmogq; derybininkui - vidinf 
nuojaut^, kad sis kitos puses pasiulvmas buvo oaskutinis: nacientpi 
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jausm^, kad savo gydytoju gali pasitiketi. Tuo paaiskinama stebu-
klinga akimirka susirinkime, kai visi liaujasi siugzden^ popierius, 
nusciuva ir jdemiai klauso. 

Dabar mokslas gali paaiskinti tokiomis akimirkomis veikianciq 
neuronij mechanikq. 

VISUOMENISKOS SMEGENYS 

Sioje knygoje siekiu nutraukti uzdangq nuo besikuriancio moks-
lo, kuris kone kasdien atskleidzia stulbinanciq miisij tarpasmeninio 
pasaulio jzvalgi}. 

Pats pagrindinis sios naujos disciplinos atradimas yra toks: esa-
me sukurti bendrauti. 

Neuromokslas nustate, kad pati musq smegenij struktura daro 
jas visuomeniskas ir nenumaldomai traukia j artimq s^sauk^ su kito 
zmogaus smegenimis, kai tik su juo susiduriame. Sis neuronij tiltas 
leidzia mums veikti visq zmoniij, su kuriais bendraujame, smegenis 
- taigi ir kunq - 0 jie tq patj daro su mumis. 

Netgi kasdieniskiausi susitikimai veikia kaip smegenij regu-
liatoriai, sukeldami mums jausmus - ir pageidaujamus, ir ne. Kuo 
smarkiau mes su kuo nors emociskai susij?, tuo stipresne abipuse 
jega. Galingiausia Scjveika buna su tais zmonemis, su kuriais dienq 
dienomis, metij metais praleidziame daugiausia laiko - ypac su tais, 
kurie mums labiausiai rupi. 

Per tokiij neuronij sqsaukq smegenys dalyvauja emocijij ir jaus-
mij „sokyje". Musq visuomenines sqveikos tampa moduHatoriais 
panasiai kaip tarpasmeniniai termostatai, nuolat is naujo nustatan-
tys pagrindines smegenq funkcijij ypatybes, kuriij reikia emocijoms 
derinti. 

Is to kylantys jausmai sudaro s^lygas plisti kune srautams hor-
rnonq, reguliuojanciij biologines sistemas nuo sirdies iki imuniniij 
lasteliii. Ko pero- nunstahiausia tai. kad mokslas dabar atseka di-
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dziausios jtampos pilnq santylciq ir tam tikrq genij, reguliuojanciij 
imunin^ sistemq, veikimo rysius. 

Taigi santykiai tiesiog stulbinamai formuoja ne tik miisij patir-
tj, bet ir biologijq. Smegenij tarpusavio rysys leidzia svarbiausiems 
santykiams daryti jtak^ ir tokiems nekaltiems dalykams, kaip juokas 
is tam tikrij pokstij, ir tokiems svarbiems, kaip genij aktyvavimas 
(arba ne) T-lqstelese, imunines sistemos „pestininkuose", nuolat ko-
vojanciuose pries besiskverbiancias bakterijas ir virusus. 

Sis rysys yra dvejopas: globejiski santykiai palankiai veikia 
sveikatq, tuo tarpu piktybiski - kunq gali ardyti kaip leti nuodai. 

Is esmes visi svarbiausi moksliniai atradimai, kuriais remiuosi 
sioje knygoje, padaryti po Emocinio intelekto pasirodymo 1995 me
tais, ir jie atsiranda vis greiciau. Rasydamas Emocini intelektq, dau
giausia demesio skyriau lemiamoms musij, kaip individij, zmogisko-
sioms savybems, gebejimui valdyti emocijas, vidinems galimybems 
palaikyti teigiamus santykius. Sioje knygoje sritis issiplecia - nuo 
vieno zmogaus psichologijos, t. y. gebejimij, apimanciij zmogaus 
vidij - iki dviejij zmoniij psichologijos: kas vyksta, jiems bendrau
jant.^ 

Rasiau si^ knygq noredamas papildyti Emocini intelektq. Ty-
rinejau tq patj zmogaus gyvenimo peizazq kitos perspektyvos po-
ziuriu, leidzianciu placiau suprasti asmeninj pasaulj.'* Atskleidziau 
musij sqveikos netvarias akimirkas. Jij pasekmes - gilios, kai imame 
suvokti, kaip si visuma leidzia mums kurti vienam kitq. 

leskome atsakymo j tokius klausimus: kodel psichopatas pavo-
jingai link^s manipuliuoti? A r galime padeti vaikams tapti laimin-
giems? Nuo ko priklauso santuokos pamatai? Ar geri tarpasmeniniai 
santykiai gali mus apsaugoti nuo ligij? A r gali mokytojas arba va-
dovas paskatinti veikti mokiniij ar darbuotojij protinius gebejimus? 
Kaip neapykantos draskomos grupes gali vel sugyventi taikiai? Ir k^ 
sios jzvalgos sako apie visuomenes, kuriq galetume sukurti, pobudj -
ir apie tai, kas tikrai svarbu kiekvieno musu p-vvenime'? 

VISUOMENES PUVIMAS 
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Atrodo, kad siandien, kai mokslas kaip tik atskleidzia, kodel gy-

vybiskai svarbu bendrauti, zmoniij rysiams kyla vis didesnis pavo-

jus. Visuomenes puvimo veidai jvairus. 

• Teksase vieno darzelio aukletoja sesiametes papraso padeti 
zaislus, bet jq apima jnirsio priepuolis: mergaite spiegia ir varto ke-
des, paskui palenda po aukletojos stalu ir spardosi taip, kad viskas 
is stalciij virsta lauk. Toks protriakis, pasirodo, priskiriamas tokiij 
audringij nutikimij darzelyje epidemijai. Jie visi aprasyti vienos For-
tvorto mokyklos rajone, Teksase.^ Tokie skandalai pasitaike ne tik 
tarp vargingij, bet ir tarp turtingesniij mokiniij. Kartais toks mazij 
vaikij smurto didejimas aiskinamas ekonomine jtampa, verciancia 
tevus dirbti ilgiau, taigi vaikai papildomai istisas valandas po pa-
mokij leidzia grupeje arba vieni, o tevai namo grjzta tokie issekf, 
kad patys pusiausvyros netenka nuo sapelio. Taip pat nurodomi duo-
menys, kad vos pradejf vaikscioti 40 procentij Amerikos dvimeciij 
ziuri televizij4 maziausiai tris valandas per dien^ - ir tas valandas 
nebendrauja su zmonemis, galinciais jiems padeti leisti laik^ geriau. 
Kuo daugiau jie ziuri televizijos, tuo labiau nevaldomi buna, sulauk^ 
mokyklinio amziaus.*" 

• Viename Vokietijos mieste jvyksta avarija; motociklininkas 
numetamas ant kelio ir ten nejudedamas guli. Pestieji eina visai pro 
salj ir laukia zalio sviesoforo signalo, j jj spokso pravaziuojantys 
vairuotojai. Taciau niekas nesustoja padeti. Pagaliau po gerij pen-
kiolikos minuciij raudono signalo sustabdyto automobilio keleivis 
praveria langq ir klausia motociklininko, ar nesusizeide, siulydama-
sis iskviesti pagalb^ mobiliuoju telefonu. Kai sj suvaidint^ ir nufil-
muotq nutikimq parodo televizijos stotis, jvykis atrodo skandalingai: 
Vokietiioie visi. turintvs vairuotoio oazvmeiima, vra ismokyti teikti 
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pirm^j^ pagalbq, skirt^ butent tokioms akimirkoms. Pasak Vokietijos 
greitosios pagalbos stoties gydytojo, pamat^ kitus, atsidurusius pa-
vojuje, zmones tiesiog nueina, lyg jiems tai nerupetq. 

• 2003 metais seima, kurioje yra tik vienas is tevij, buvo labiau
siai paplit^s reiskinys Jungtinese Valstijose. Kadaise seimos vakarais 
susiburdavo draugen, taciau dabar vaikams, tevams ir sutuoktiniams 
darosi vis sunkiau laik^ leisti kartu. Vienas prie keglii^ [Bowling Alo
ne], pripazinta Roberto Putnamo Amerikos dylancios visuomenines 
strukturos analize, parodo du desimtmecius trunkantj „visuomeni-
nio kapitalo" smukimq. Vienas is rodikliij, pagal kurj galima jvertinti 
sit^ visuomenes kapital^, yra surengtij viesq susirinkimij ir palaiko-
vm\o naryscii} skaicius. Astuntajame desimtmetyje du trecdaliai 
amerikieciij priklause organizacijoms, reguliariai rengiancioms susi-
tikimus, kuriuose jie dalyvaudavo. Paskutiniajame praeito amziaus 
desimtmetyje siq skaicius nukrito mazdaug iki trecdalio. Putnamas 
teigia, kad skaiciai rodo zmogiskqjij saitq praradim^ Amerikos v i -
suomeneje.^ Nuo to laiko kaip grybij pridygo naujos rusies organiza-
cijij: nuo 8 000 sestajame desimtmetyje iki geri} 20 000 paskutinia
jame praeito amziaus desimtmetyje.** Taciau, skirtingai nuo senqjq 
klubq ir juose rengiamij gyvq susitikimq, tos naujos organizacijos 
zmoniij neprisileidzia. Naryste patvirtinama elektroniniu pastu arba 
issiuntinejant visiems vienodus pranesimus, o pagrindine veikia su-
sijusi su pinigij rinkimu, ne buvimu kartu. 

Be to, budai, kuriais viso pasaulio zmones palaiko rysius - ir 
taip pat juos nutraukia - turi nezinomijjij, nes technologijos leidzia 
tureti daugiau tariamojo bendravimo, nors is tikrijjij zmones atsi-
riboja. Visos sios tendencijos rodo, kad po truputj nyksta zmoniij 
bendravimo galimybes. Sis nenumaldomas technikos sliauzimas yra 
toks klastingas, kad niekas dar nera apskaiciav^s jo visuomenines ir 
emocines kainos. 

GR^SIANTIS R Y S i y MAZEJIMAS 

Pagalvokite apie sunkij Rosie Garcios darb^. Ji vadovauja vienai 
i§ judriausiij kepyklij, esanciai Hot & Crusty Niujorko centrineje ge-
lezinkelio stotyje. Del daugybes pro stotj vaziuojanciij priemiestiniij 
traukiniij bet kuriij darbo dienq buna ilgos eiles klientij, norinciij kcj 
nors pirkti. 

Taciau Rosie atrodo, kad vis daugiau klientij atrodo visiskai is-
siblask^ ir spokso tusciom akim kazkur pries save. Kai ji paklausia: 
„Kuo galeciau padeti?", jie to nepastebi. 

Kai pakartoja: „Gal galeciau padeti?", jie vistiek nekreipia de

mesio. 
Kai pagaliau ima rekti: ,Ar galiu padeti?", jau paprastai isgirs-

ta.5 

Tai nereiskia, kad Rosie klientai kurti, tiesiog jij ausys uzkimstos 
mazytemis ausinemis. Jie apspang^, paskendf galybeje asmeninio 
muzikinio s^raso tonq, nemato, kas vyksta aplink, o dar svarbiau tai, 
kad atsiribojf nuo visij, pro kuriuos eina. 

Zinoma, gerokai anksciau negu gatvemis vaikstanciij zmoniij 
sirdys sudirzo nuo ausinukq, nesiojamijjij grotuvij ir mobiliijjij te-
lefonij, sj atskyrimo nuo kunkuliuojancio gyvenimo procescj pradejo 
masinos - budas keliauti visuomenine erdve, jlindus j nepersmelkia-

stiklq, gercj pus§ tonos plieno ir liuliuojancius radijo garsus. Kol 
dar masinos nebuvo tapusios kasdienybe, jprastiniai keliavimo budai 
- nuo ejimo ar vaziavimo arkliais iki riedejimo jauciij traukiamame 
vezimuke - verte keleivius laikytis arti aplinkinio zmogiskojo pasau
lio. 

Ausiniij kuriamas vieno zmogaus kiautas didina visuomeninj at-
skirtj. Netgi kai jij turetojas gyvai dviese buna su kitu zmogumi, uz
kimstos ausys yra puiki dingstis su juo elgtis kaip su daiktu, dalyku, 
kurj reikia aplenkti, o ne kurj reiketij pripazinti ar bent jau pastebeti. 
Eidamas nesciomis. turi nropu su kuo nors nasisveikinti ar keleta 
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minuciij snekteleti su draugu, taciau ausinukq turetojas puikiausiai 
gali visus ignoruoti, abejingai pro juos slysdamas nieko nematanciu 
zvilgsniu. 

Aisku, ausinukq naudotojo poziuriu, jis su kuo nors palaiko rysj -
dainininku, grupe ar j ausis jkistu orkestru. Jo sirdis plaka tuo paciu 
ritmu kaip jq. Taciau sitie virtualus pazjstamieji nieko bendra neturi 
su cia pat esanciais zmonemis - jq buvimui pakeretas klausytojas 
yra ganetinai abejingas. Technologija, jtraukdama zmones j virtualiq 
tikrovj, numarina juos tiems, kuriems is tikrqjq jq reikia salia. Is to 
kylantis visuomeninis autizmas papildo vis ilgejantj sqrasq nepla-
nuotq pasek-miq, kurias zmones patiria del nuolatinio technologijos 
skverbimosi j kasdienyb§. 

Nuolatinis skaitmeninis rysys reiskia, kad darbas mus persekio-
ja netgi per atostogas. Amerikos darbuotojq apzvalga nustate, kad 
atostogaudami 34 procentai jq taip tvarko darbovietes reikalus, kad 
grjzta tokie pat ar gal net labiau issikamavj kaip pries atostogas.'" 
Elektroninis pastas ir mobilieji telefonai griauna svarbiausias uz
tvaras nuo asmeninio laiko ir seimos gyvenimo. Mobilusis telefonas 
gali suskambeti per iskylq su vaikais, ir netgi tada, kai mama ar tetis 
namuose, jq seimoje gali tarsi nebuti, nes kas vakarq uoliai tikrina 
elektroninj pastq. 

Be abejo, vaikai nelabai atkreipia j tai demesj - jie jnikf j savo 
paciq elektroninj pastq, kompiuterinj zaidimq ar televizoriaus ekranq 
miegamajame. PrancOzq paskelbta pasauline 2,5 milijardq ziurovq 
septyniasdesimt dviejose salyse apzvalga atskleide, kad 2004 metais 
zmones praleisdavo vidutiniskai 3 valandas 39 minutes kasdien ziu-
redami televizijq. Sis rodiklis buvo auksciausias Japonijoje ir sieke 4 
valandas 25 minutes, o antr^j^ vietq uzemusios Jungtines Valstijos 
atsiliko nedaug." 

Televizija, kaip perspejo poetas T S. Eliotas, siai tuo metu nau-
jai priemonei plintant po namus, leidzia milijonams zmoniq tuo pat 
metu klausytis to paties anekdoto ir vis delto buti vienisiems. 

Internetas ir elektroninis pastas pasizymi tuo paciu. 4830 zmo
niq apklausa Jungtinese Valstijose nustate, kad kaip laisvalaikio 

Ijgidimo bud^ internetas daugeliui pakeite televizijq. Priklausomybe 
buvo tokia: kiekvien^ naudojimosi internetu valandq gyvo kontakto 
su draugais, bendradarbiais ir seima sutrumpejimas atitiko 24 minu
tes. Galime palaikyti artum^ tik budami netoliese. Pasak interneto 
tyrimq vadovo Normano Nie, Stenfordo Kiekybiniq visuomenes ty-
rimq instituto direktoriaus, internetu neapkabinsi ir nepabuciuosi.'^ 

VISUOMENINIS NEUROMOKSLAS 

Si knyga atveria akis pateikiamais besikuriancio visuomeni
nio neuromokslo srities duomenimis. Taciau imdamasis tyrimq siai 
knygai, nezinojau tq sritj esant. Pirmiausia vienur akj patraukdavo 
paskelbtas akademinis straipsnis, kitur - naujienq istrauka. Visa tai 
rode gilejantj mokslinj zmoniq santykiq neuronq dinamikos supra-
tim^: 

*Naujai atrasta neuronq klase, verpstines l^steles, skubiausiai 

reaguoja, priimdamos bet kokius orientacinius zaibiskus visuome-

ninius sprendimus, taip pat nustatyta, kad jos zmogaus smegenyse 

gausiausios. 

* Kitos rusies smegenq Iqsteles, veidrodiniai neuronal, pajunta 
tiek tai, kcj rengiasi daryti kitas zmogus, tiek jo jausmus, zaibiskai 
mus paruosdamos pamegdzioti jo judesj ir pajusti tcj patj. 

*Kai patrauklios moters akys zvelgia tiesiai j vyrij, jo smegenys 
isskiria malonumjj sukelianci^ chemin? medziagq dopamine - taciau 
taip nebuna, kai moteris ziuri kitur. 

kfiptvipn^i*: sill Hiinmpnii natpikia mnmpntini ..visuomeniniu 
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smegenq" vaizdq - mums bendraujant veikiantj neuronq tinklq. Ne 
vienas toks duomuo visko nepaaiskina. Taciau jq daugejant, erne 
rysketi naujos svarbios disciplinos konturai. 

Tik ilgokai kaupdamas tokius pavienius dalykus, supratau juos 
siejantj pasleptq modelj. Uztikau tos srities pavadinim^, „visuomeni-
nis neuromokslas", skaitydamas apie 2003 metais Svedijoje sia tema 
surengtq mokslinj konferencijq. 

leskodamas termino „visuomeninis neuromokslas" kilmes, 
anksciausiai pavartotq jj aptikau paskutiniojo praeito amziaus de-
simtmecio pradzioje psichologq Johno Cacioppo ir Gary Berntsono, 
kurie tuo metu buvo vienisi sio drqsaus naujo mokslo saukliai.'-^ Kai 
neseniai kalbejausi su Cacioppo, jis prisimine: „Neuromokslininkai 
labai skeptiskai vertino bet kokiq dalykq, esanciq uz kaukoles ribq, 
tyrimq. Dvidesimtojo amziaus neuromokslas teige, kad visuomeninj 
elgesj tirti yra tiesiog per daug sudetinga." 

- Siandien, - tfse Cacioppo, - imame suprasti, kad smegenys 
vadovauja visuomeniniam elgesiui ir kaip savo ruoztu visuomeninis 
pasaulis veikia musq smegenis ir biologijq. 

Dabar Cacioppo yra Cikagos universiteto Kognityvinio ir visuo
meninio neuromokslo centro direktorius. Jis buvo visisko pasikei-
timo liudininkas: si sritis tapo aktualia dvidesimt pirmojo amziaus 
mokslo tema."* 

Naujoji sritis jau erne spr^sti kai kuriuos ankstesnius mokslo 
galvosukius. Pavyzdziui, kai kurie pradiniai Cacioppo tyrimai at
skleide rysius tarp slegianciq tarpasmeniniq santykiq ir tokio stre-
so hormonq lygio pakilimo, kuris jau kenkia tam tikriems genams, 
kontroliuojantiems su virusais kovojancias Iqsteles. Trukstama sios 
schemos dalis buvo neuronq takai, galintys, esant kebliems santy
kiams, tureti tokias biologines pasekmes - o tai vienas visuomeninio 
neuromokslo objektq. 

Simbolin^ sios naujos srities tyrejq partnerystf sudare psicho-
logai ir neuromokslininkai, kartu naudoiantvs funkcini MBR Ima-

gĵ etinj branduolinj rezonansq] (arba fMBR), smegenq skenavimo 
aparatq, iki siol paprastai skirtq klinikinems diagnozems nustatyti ir 

In naudojamq ligoninese. MBR galingais magnetais stulbinamai smul-
kiai istiria smegenis; zinovai paprastai tuos aparatus vadina „ma-
gnetais" („musq laboratorija turi tris magnetus"). Funkcinis MBR 
pasizymi nepaprasta apskaiciavimo galia - tai tarytum filmavimo 
atitikmuo, parodantis, kudos smegenq dalys nusvinta nors akimir-
kq bendraujant - pavyzdziui, isgirdus seno draugo balsq. Panasus 
tyrimai pateikia atsakymus j tokius klausimus: kaip kinta smegenys 
moters, ziurincios j mylimqjj, ar zmogaus, apimto fanatizmo, ar pla-
nuojancio laimeti varzybas? 

Visuomenines smegenys yra suma neuronq mechanizmq, deri-
nanCiq musq sqveikas, taip pat mintis ir jausmus apie zmones ir jq 
tarpusavio santykius. Siuo atveju iskalbingiausios naujienos butq to-
kios, kad visuomenines smegenys musq kune atstovauja vienintelei 
biologinei sistemai, nuolat priderinanciai mus prie aplinkiniq zmoniq 
vidines busenos.'^ Visos kitos biologines sistemos - nuo limfmazgiq 
iki bluznies - visq pirma reguliuoja savo aktyvumq pagal kune, o ne 
aplinkoje kylancius signalus. Visuomeniniq smegenq takq bendras 
gebejimas jautriai reaguoti yra nepakartojamas. Kai tik su kuo nors 
kitu bendraujame gyvai - veido israiska balsu ar liesdami, musq v i 
suomenines smegenys susijungia. 

Visuomenine sqveika netgi turi jtakos smegenq keitimuisi, vyks-
tanciam, del „neuronq plastiskumo", o tai reiskia, kad pasikartojan-
tys potyriai nustato neuronq ir jq sinapsiq jungciq formq, dydj ir 
skaiciq. Vis versdami smegenis veikti tam tikru registru, svarbiausi 
musq santykiai gali pamazu sudaryti tam tikrq neuronq schemq. To-
del jei esame nuolat skaudinami ir pykdomi arba buname emociskai 
palaikomi tq, su kuriais kasdien bendraujame, ilgainiui tai gali keisti 
mQsq smegenis. 

Nauji atradimai rodo, kad tarpusavio santykiai mums turi ne-
nastphima tarinn CTalincrn v k a avvpnima triinkanfia Itaka. TokiOS 
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naujienos gali nepatikti zmonems, kuriij santykiai krypsta j blogqjq 
pusj. Taciau tie patys duomenys atskleidzia ir is gerejanciij santykiq 
atsirandancias atitaisymo galimybes bet kuriuo gyvenimo metu. 

Taigi bendravimas su kitais zmonemis yra nejsivaizduojamos 
svarbos. 

Tai kelia klausimq, kq siq naujq atradimq poziuriu reiskia protin-
gai vertinti visuomeninj pasaulj. 

ISMINTINGAS E L G E S Y S 

Tolimaisiais 1920 metais, tuoj po pirmo kq tik atsiradusiq IQ tes-
ti} sukelto entuziazmo protriikio, psichologas Edwardas Thorndike-
as sukiire pradin^ „visuomeninio intelekto" formuluotj. Vienas jo 
pasiulytq apibudinimq buvo „gebejimas suprasti vyrus ir moteris ir 
jiems vadovauti". Tai jgiidziai, visiems reikalingi. 

Taciau sis apibrezimas pats savaime taip pat leidzia tarpasme
ninio bendravimo talento pozymiu laikyti grynq manipuliavimq.'^ 
Netgi dabar kai kurie visuomeninio intelekto aprasymai neiskelia 
skirtumi} tarp salto apgaviko miklumo ir tikrai rupestingq poelgiq, 
pagerinanciq sveikus santykius. Mano poziiiriu, paprastas manipu-
liavimas - vertinimas tik to, kas naudinga vienam zmogui kad ir kito 
sqskaita - neturetq biiti laikomas visuomeninio intelekto pagrindu. 

Galetume „visuomeninj intelektq" laikyti proto ne tik apie san+ 
tykius, bet ir proto juose santrumpa.''' Si sqvoka praplecia visuome
ninio intelekto objektq nuo vieno zmogaus poziurio iki dviejq zmo
niq perspektyvos, nuo zmogaus vidiniq gebejimq iki to, kas isryske-
ja, jam uzmezgant santykj. Taip isplesdami tyrimo objektq, galime 
pazvelgti uz individo ribq ir suprasti, kas is tiesq vyksta, kai zmones 
bendrauja, taip pat perzengti siaurus savanaudiskus interesus ir at-
sizvelgti j tai, kas yra gerai kitiems. 

Sis platesnis poziuris leidzia visuomeniniam intelektui priskirti 
savybes, prapleciancias asmeninius santvkius. tokius kain pmnatiia 
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ir riipestis. Taigi sioje knygoje remiuosi antruoju platesniu principu, 
kurj Thorndikeas taip pat siule laikyti visuomeniniu gebejimu: „is-
mintingas elgesys kuriant zmogiskus santykius"."* 

Visuomeninis smegenq pagavumas reikalauja, kad butume is-

mintingi, suvoktume, kad ne tik musq nuotaikas, bet ir paciq biolo-

gijq musq gyvenime formuoja kiti zmones. Savo ruoztu jis reikalauja 

kritiskai jvertinti, kokiq jtakq darome kitq zmoniq jausmams ir bio-

logijai. Is tiesq santykius galima vertinti pagal tai, kaip kitas zmogus 

veikia mus ir kaip veikiame jj . 
Vieno zmogaus kitam daroma biologine jtaka rodo naujq gero 

gyvenimo rodiklj: elgtis taip, kad tiems, su kuriais bendraujame, bu
tume naudingi netgi tokiuose neapciuopiamuose dalykuose. 

Patys santykiai jgyja naujq prasm^, todel juos ir suvokti turime 
visiskai kitaip. Tokios isvados nera susijusios vien su trumpalaikiu 
teoriniu susidomejimu: jos vercia is naujo jvertinti, kaip gyvename. 

Taciau pries darydami sias reiksmingas isvadas grjzkime j sio 
pasakojimo pradziq: kaip nuostabiai lengvai susijungia musq smege
nys, perimdamos emocijas tarytum platinamq virusq. 


