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Vist trokstame, kad vaikq auginimo laikotarpis butq kupinas vien 
dziaugsmo ir pasitenkinimo, taciau, deja, daugeliui jis buna per-
smelktas abejoniî , kaltes ir sutrikimo. Daugelj tev4 nuolat kaniuoja 
klausimas: „K^ reiskia buti geru tevu ar motina ir kaip jais tapti?" 
Deja, j sj klausim^ niekuomet nebuvo nei visuotinai priimto, nei 
pakankamai aiskaus atsakymo. 

Knygoje „Ismintinga meile" mes norime pasidalyti savo ide-
jomis apie vaiki| ugdym^, vildamiesi, kad skaitytojams jos bus 
naudingos. Savo metodik^ mes kuriame ir ] \e jau 
daugiau nei trisdesimt metij. Musq duomenys pagrjsti dviem skir-
tingais tiesiogines patirties saltiniais - savo paciq penkii^ vaikq 
ugdymo patirtimi ir klinikiniais tyrimais, vykdytais profesines 
praktikos metu, teikiant psichologin^ pagalb^ vaikams, paaugliams, 
\\s ir kitiems su vaikais susijusiems suaugusiesiems. 

Vienas is mus4 poros - Marta - turi klinikinio socialinio dar-
bo mokslq daktares iaipsnj ir uzsiima privacia praktika - teikia 
psichologines konsultacijas tevams ir psichoterapijos seansus, taip 
pat kontroliuoja kitit psichines sveikatos prieziuros specialistq veik-
1 .̂ Be to, ji konsultuoja globos ir jvaikinimo agenturas. Ji yra 
paskelbusi daug publikacijij ir perskaiciusi daug paskaitij savo 
tyrimij tematika. Antrasis is musq poros, Viljamas, yra vaikq ir 
suaugusinJLj psichiatras, psichoanalitikas, konsultuojantis vaikij glo
bos agenturas ir klinikas, skirtas vaikams su vystymosi sutrikimais, 
desto jvairiose psichikos sveikatos specialistq rengimo jstaigose. Taip 
pat jis uzsiima individualia praktika, teikia pagalb^ privatiems as-
nienims, konsultuoja tevus, vadovauja kitij psichines sveikatos prie
ziuros specialistii veiklai. 



Daugelj desimtmeciij mes abu turejome galimyb^ dirbti bei 
mokytis kartu ir kaip tevai, ir kaip profesionalai. Jau nuo pat pra-
dziij pastebejome, kad vyraujancios teorijos apie vaikq ugdym^ 
yra ir nepatikimos, ir neveiksmingos. Musij nuomone, jokia musq 
isnagrineta teorija nepateikia issamiij atsakymi| j svarbius klausimus, 
kurie neisvengiamai kyla bet kuriam is tevij ir psichikos sveikatos 
prieziuros specialisti|. Paplitusios teorijos yra ne tik neveiksmin
gos ir nenuoseklios - jos priestarauja ir naturaliam svelnumo ins-
tinktui, kurj tevai jaucia savo vaikams. Mums norejosi pasigilinti j 
tokius klausimus, kaip - kokia yra k^ tik gimusio kudikio psichi
kos struktura? Kiek laimes zmogui pagrjsta tiketis ir siekti gyveni-
me? Kada ir kodel laime pavirsta nelaimingumo jausmu? Koks yra 
svarbiausias tevi| uzdavinys? 

Taigi mes nusprendeme pameginti savarankiskai surasti atsa-
kymus, kurie mums leistit tapti geresniais tevais ir tobulesniais 
savo srities profesionalais. Musq tyrimi^ bei apm^stymq turinj 
sudare daugelio musij konsultuotq tevî  ir kitq klientij jzvalgos, jq 
iskeltos problemos, taip pat musi| vadovaujamq kitij psichikos svei
katos prieziuros profesionalq darbo medziaga. Mes analizavome 
savo konsultacijq, teiktq tevams bei vaikq globos ir jvaikinimo agen-
turoms, rezultatus. Dar vienas budas patikrinti musq idejas buvo 
musij sukurta ir sekmingai vykdyta paaugliq, pripazintq „nepatai-
somais", auklejimo programa. Remdamiesi savo tyrimais ir patir
timi mes jsitikinome, kad vaikq ir paaugliii emocines problemos 
negali buti analizuojamos izoliuotai nuo aplinkybiij ar tiesiog kaip 
konkretaus individo elgsena, kuri^ reikia keisti. Mes priejome is-
vad^, jog nedrausmingus vaikus aukleti sunku del to, kad jie ne-
s^moningai jprato vaizduoti nelaimingus. Mes supratome, kad 
tikrasis musij darbo tikslas yra padeti tokiems vaikams atsikratyti 
nes^moningo noro jaustis nelaimingam ir vel atgaivinti jgimt^ po-
zityviq santykiij dziaugsmo troskim^. 

Darbas su nelaimingais ir sunkiai auklejamais vaikais, patirtis 
bendraujant su lengvesnio charakterio vaikais, taip pat ir musij 
pacin teviskos pareigos mums atskleide, kaip svarbu, kad vaikai 
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save suvoktî  kaip mylincius ir vertus meiles. Be kita ko, mes naujai 
suvokeme vaikystei keltinus tikslus ir naujai apm^steme metodus, 
padedancius vaikams siuos tikslus pasiekti. 

Vadovaudamiesi didziule savo patirtimi, mes suformulavome 
savo koncepcijas ir isdesteme jas knygoje „Ismintinga meile". Dar 
pries tai savo isvadas pateikeme monografijoje „Jgimtas psichikos 
humanizmas" {Intrapsychic Humanism) - tai tekstas, parasytas isim-
tinai specialistams ir akademinio sluoksnio atstovams. Kai infor-
macija apie monografij^ „|gimtas psichikos humanizmas" pradejo 
sklisti specialistij ir mokslininkq sluoksniuose, daugelis eme tei-
rautis, ar neketiname parasyti knygos sia tema, skirtos specialiai 
tevams. Musq sprendimas buvo teigiamas - tai tapo knygos „Is-
mintinga meile" pagrindu. 

Knygoje „Ismintinga meile" pateikeme nemazai praktiniq pa-
tarimit, galinciii padeti tevams teikti savo vaikams meil^ tokiu 
pavidalu, kokio jiems reikia, kad jie galetij uzaugti laimingais ir 
gyvenimu besidziaugianciais zmonemis. Ismintingos meiles veiks-
mingum^ patikrinome, dirbdami su vaikais, paaugliais ir tevais is 
jvairiausiq profesiniq, rasiniij, etniniq, ekonominiq ir kulturiniij 
visuomenes sluoksniq. Mes viliames, kad tevams si knyga taps reiks-
mingu jrankiu palaikant ir puoselejant savo vaikq emocin^ gerov .̂ 

* * * 

Mes jauciames skolingi daugeliui zmoniij, kurie patikejo ismin
tingos meiles ideja ir padejo mums j^ jkunyti knygoje. Pirmiausia 
ir labiausiai noretume padekoti tevamS, kuriq dalj pazjstame as-
nieniskai, o su kai kuriais nesame ne susitik^, uz tai, kad aukojo 
mums brangij savo laik^ ir dalijosi su mumis savo nejkainojama 
patirtimi taikant musij metodikq.. Is pradziq ketinome isvardyti 
jus visus, bet dabar jusq yra tiek daug, kad sĵ rasas uzimtq ne vien^ 
puslapj. Jus zinote, kas mums esate, ir tikimes, kad priimsite toki^ 
nius4 dekingumo israisk^. 

Dzeine Dzordan Braun (Jane Jordan Browne), kuriai jteikeme 
dar galutinai neparengt^ knygos rankrastj, pluso prie jo tol, kol jis 
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igijo knygai prideram^ pavidal^. Dzefi Paik Daram Qeffie Pike 
Durham) nepailsdama darbavosi, siekdama uztikrinti kuo geresn^ 
musq bendravimo su vaikq tevais kokyb^, be to, rasdavo energijos 
ir iaiko nagrineti jvairiij stadijij knygos juodrascius ir teikti savo 
pasiulymus. „Tyrimq grupe" taip pat nagrinejo knygos juodrascius 
jvairiose parengimo stadijose ir teike mums naudingas profesinio 
bei asmeninio pobudzio pastabas. Labai tikslios ir jzvalgios buvo 
Dzozefo Blaso (Josef Blass) rekomendacijos. Visuomet jzvalgi 
patareja buvo Dzesi Heineman-Piper (fessica Heineman-Pieper). Savo 
laiko ir profesines patirties mums negailejo Viktorija Heineman 
Stein (Victoria Heineman Stein). Uz profesionalius patarimus, reik-
Iq poziurj j knygos rankrastj ir moralin^ param^ esame dekingi 
Karoliui Fasui (Carol Pass). Galiausiai esame dekingi Harvard 
Common Prm leidyklai, profesionaliu leidybos darbu prisidejusiai 
prie sio mustj projekto. 

r̂ ratarme 

K A S Y R A I S M I N T I N G A M E I L E ? 

Visi tevai nori auginti laiming^, sekmes lydim^ vaik^, taciau vargu 
ar esti bendra nuomone, kaip geriausia but4 siekti sio tikslo. Per 
daugelj meti| tevai ismegino daugelj be galo skirtingij „recepti4". 
Jie tai nustatydavo kudikio maitinimo tvarkarastj, tai maitindavo 
jj, kai jis pareikalaudavo; tai palikdavo jj verkiantj, kad pats nusi-
raminti| ir uzmigtii, tai imdavo jj ant rankq vos tik jam parodzius 
nepasitenkinim^; tai po kudikio gimimo ilgam su juo pasilikdavo 
namuose, tai skubedavo jj patiketi dieninems prieziuros jstaigoms 
ir grjzdavo j darb ;̂ tai puldavo mokyti savo kudikj raidziq ir skai-
ciq, tai palikdavo jo prot^ kaip „svari^ lent^", kuri^ prirasyti yra 
mokytojq pareiga; tai duodavo savo kiidikiui visk^, ko jis nori, tai 
versdavo jj pelnytis visk^, k^ jis gauna; tai versdavo vaik^ atlikti 
jvairius buities darbus, tai palikdavo jj kuo laisvesnj nuo buities 
rupesciij; tai reikalaudavo is savo vaiko gerq pazymiii mokykloje, 
tai leisdavo jam paciam pasirinkti sav^ mokymosi „lyg}". 

Sios viena kitai priestaraujancios vaikq ugdymo strategijos ky
la is labai skirtingq poziurii^ j vaikq psichik^, vaikyst^ ir tevq vaid-
menis. Kai kurie tevai savo vaikus laiko is prigimties socialiomis 
butybemis ir savo funkcijas suvokia kaip suteikim^ jiems erdves 
skleisti savo socialinius jgudzius, o kiti mano, kad ]\i is pri
gimties yra nevaldomi. Vieni tevai yra jsitikin^, kad ji^ vaikas mo-
raline prasme yra tobulas, o kiti mano, kad jis is prigimties yra 
link^s elgtis „piktybiskai" ir griebtis apgaules. Vieni tevai savo vai
kus mato kaip turincius polinkj j priklausomyb^ nuo ]\r galvoja, 
kad jiems reikia padeti „palikti gimtij lizdî ", o kiti yra jsitikin^, 
kad ]\s butinas nuolatinis demesys ir vadovavimas. 
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Ar jusn vaikas yra kudikis, ar paauglys, ar turite vien^, ar pen-
kis vaikus, jums tikriausiai rupi, ar tinkamai reaguojate j vaiko asa-
ras, j jo kelianius reikalavimus, j jo baimes, nuolatinj nor^ bQti 
myluojamam arba atsisakym^ daryti tai, kas jam ar jai yra gera 
(pavyzdziui, valgyti darzoves, laiku eiti miegoti, daryti namî  dar
bus arba grjzti namo nustatyt^ valand^). 

Patys budami tevai ir psichikos sveikatos prieziuros speciahs-
tai, mes irgi isgyvenome sj reiksmingq klausimij kupin^ laikotarpj. 
Isvados, prie kuri4 mes priejome per kelet^ desimtmeciij, anali-
zuodami tikr^jq. vaiko prigimtj, taip pat nagrinedami klausim^, 
kokios yra butinos sveiko vaiko emocines raidos sudedamosios da-
lys, mums suteike nauj^ supratim^ apie vaikus ir vaikyst^. Tai savo 
ruoztu mums padejo sukurti sistem ,̂ kuri^ gali taikyti visi tevai, 
norintys buti kuo naudingesni savo vaikams ir juos auginti remda
miesi ne tik meile, bet ir ziniomis. Is cia ir kilo terminas ismintinga 
meile. 

Pirmuosiuose trijuose skyriuose isdesteme pagrindinius ismin
tingos meiles principus auginant vaikus - pavyzdziui, kad yra svarbu 
ismokti matyti pasaulj, ypac save, savo vaiko akimis, kad kartais 
yra geriausia susitaikyti su vaiko emociniu nebrandumu, netgi kai 
jis pasireiskia tokiu elgesiu kaip apgaudinejimas zaidziant arba ne-
noras dalytis zaislais; kad tevai nera sukaustyti dilemos tarp svel-
nios tolerancijos ir grieztos drausmes, nes ismintinga meile atveria 
veiksming^ vidurio keli^, kurj butq galima pavadinti meilingu re-
guliavimu; kad vaikai, su kuriais elgiamasi grieztai, jpranta ne tik 
tiketis nelaimingos busenos, bet netgi jos siekti; kad vaiko nejma-
noma sugadinti pozityviu demesiu - is tiesij meilaus demesio gau-
sa padaro jusq vaik^ nepriklausom^, o «^ priklausom^; kad vaikui 
skirto laiko kiekybe yra tokia pat svarbi, kaip ir jo kokybe; kad 
jnirsio priepuoliai, kosmarai, nakties baime, nuolatiniai brolii^ ir 
seser4 tarpusavio kivircai ir daug kitq akivaizdziij vaikystes nelai
mingumo apraiskii nera neisvengiamos ir kad teisingiausias vaikij 
ugdymo principas yra naudoti prot ,̂ tuo pat metu pasitikint ir 
savo sirdimi. 
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Velesniuose skyriuose aptarsime vaiko asmenybes vystymosi 
gaires nuo kudikystes iki paauglystes, kad gerai jsis^monintumete, 
kokia elgsena yra naturali kiekvienam konkreciam amziaus tarps-
niui. Jeigu jusij vaiko elgesys tikrai yra ydingas, mes jums padesi-
me suprasti, kodel verciau negalvoti, kaip priversti vaik^ tinkamai 
elgtis si^ konkreci^ akimirk^, bet paklausti sav^s: „K^ tureciau da
ryti, kad mano Dzilis uzaugtq zmogumi, norinciu ir sugebanciu 
pasirupinti savimi bei kitais, kai man ŝ nebus salia?" 

Grjztame prie klausimo, kurj uzdave Sokratas beveik pries dvi-
desimt penkis amzius: . A J dorybii^ galima ismokti, o jei taip, tad 
kokiu budu?" Visiems tevams kyla klausimas, kaip geriausiai pa
deti vaikui issiugdyti patikim^ savireguliacijos galimyb^. Istorija 
nius ismoke, kad negalima kliautis ne vienu is keturiq labiausiai 
paplitusiii vaikij savidrausmes ugdymo metodq - moralizavimu, 
drausminimo priemonemis, tolerancija ir atlyginimq sistema. Mes 
jums pasiulysime kit^ bud^, kaip isauginti savo vaik^ atsakingu ir 
brandziu zmogumi. Turime galvoje meilingu reguliavim^, kuris 
padetii apsaugoti vaikus nuo ]\o padariniq, nesiliau-
jant jiems demonstruoti savo meil^ ir susizavejim^. Kai savo vaiko 
veiksmus reguliuojate, issaugodami jusq tarpusavio santykiq silu-
m^ ir artum% jis ima suvokti, jog vidinis laimes jausmas kyla is 
meiles ir pojucio, kad esi vertas meiles ir mylimas, o ne is paten-
kintij konkrecii^ poreikii^ ar pasiektij tikslij. Labiau nei negatyviiĵ  
padariniq baime jusq vaikui save kontroliuoti pades troskimas pa-
tirti laim^ ir pasijusti kompetentingam. 

Sioje knygoje suzinosite, kaip geriausiai patenkinti savo vaiko 
vystymosi reikmes ir kaip, pasitelkiant meilingu reguliavim^, val-
dyti nebrandzios jo elgsenos apraiskas. Pasinaudodami musij pa-
teiktais principals, jus padesite savo vaikui jgyti stabili^ vidinio 
komforto busen ,̂ kurios nepazeis sekmes, nesekmes ar kitokie kas-
dieniniam gyvenimui budingi pakilimai bei nuosmukiai ir kuri 
leis jus4 vaikui isnaudoti visas savo galimybes. 

* * * 
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knyga jums bus naudinga, jei: 
• norite padeti savo vaikui isnaudoti visas savo galimybes ir uz

augti laimingu, mylinciu zmogumi; 
• norite vaikyst^ suvokti savo vaiko akimis; 
• norite pagerinti ir sustiprinti savo santykius su vaiku; 
• jums nemalonu taikyti drausminimo priemones, kurias pro-

paguoja dauguma populiariq knygij auklejimo tema, bet sykiu 
baiminates, kad per daug meiles ir svelnumo vaik^ gali „suga-
dinti"; 

• jus nezinote, kaip reguliuoti savo vaiko elgesj psichologiskai jo 
negniuzdant; 

• jus esate darbais apsikrov^ tevai ir norite savo vaikui skirti kuo 
daugiau, kuo malonesnio ir kuo prasmingesnio laiko; 

• jus4 vaikas jauciasi nelaimingas (jo elgesys nekontroliuojamas, 
jo nuotaikasvyruoja, jam budingos nervingumo apraiskos, pras-
tas miegas, rupesciai mokykloje, jam nesiseka palaikyti gerus 
santykius su draugais); 

• siuo metu jus nesate saistonii tiesioginiii tevystes ir motinystes 
rupesciq, taciau dirbate su vaikais ir jums bus jdomu suprasti, 
kodel vieni vaikai yra laimingi ir patenkinti gyvenimu, o kiti 
auga nelaimingi, jq elgesys sunkiai kontroliuojamas. 

Patys budami tevai, mes puikiai pazjstame tevystes dziaugs-
mus ir tai, ko ji is zmogaus pareikalauja. Musi^ profesine patirtis 
dirbant su simtais seimq is jvairiausii^ socialiniii-ekonominiq, ra-
siniq, etniniq ir kulturiniij visuomenes sluoksniq mums jrode, kad 
ismintingos meiles principal vienodai tinka visiems vaikams ir vi
siems tevams. Pavyzdziai, kurii| gausiai pateikiame sioje knygoje, 
siekdami pailiustruoti ismintingos meiles principq veikim^, yra 
paimti is realios musq klientij patirties taikant siuos principus gy-
venime. 

Iki siol ismintingos meiles principus taike ir vertino tik musq 
klientai ir specialistai is akademines bei klinikines aplinkos'. Sia 
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l̂ nyga mes jgyvendiname daugelj metij puoselet^ troskim^ pri-
statyti ismintingos meiles principus platesnei auditorijai, kad vi
si tevai turetq priemoniii rinkinj, kurio reikia siekiant uzauginti 
vaikus laimingais, mylinciais ir gyvenimu besidziaugianciais zmo
nemis. 

' Sis uaujas poziuris j zmogaus prigimtj issamiai pristatomas must} moksiiueje 
knygoje „{gimtas psichikos humanizmas: issamus jvadas j nauj^ psichologiu^ ir 
liiosofiu^ s^mones traktuot^" {Intrapsychic Humanism: A Comprehensive Intro
duction to a New Psychology and Philosophy ofMind) (Chicago: Falcon I I Press, 
1990). Pavadiiiim^ „|gi'iitas psichikos humanizmas" mes pasiriiikome todel, 
kad sis pavadinimas jkuiiija du esminius principus, apibreziancius si;̂  nauj^ psi-
chologijos kryptj: 1) vienintelis stabilios ir tikros zmogiskosios laimes saltinis 
yra humanistinisXA prasme, kad jis susij^s isimtinai su zmoiiit} tarpusavio santy-
kiais, ypac su thn\r vaikt{ santykiais; 2) si laime kyla is empiriskai patikrinamo 
vaiko jsitikinimo (pirmojoje musij knygoje vadinamo „intrapsichiniu malonu-
niu", o sioje - „pirmine laime"), jog jis sugeba isprovokuoti savo tevi{ meihngij 
reakcij^ j savo vystymosi poreikius. {gimto psichikos humaiiizmo nereiketij pai-
nioii su papUtusia tarp Jungtinii{ Valstijij psichologijos niokslo atstovi4 huma-
nistine psichologija, nes mes zmogaus psichikos prigimtj anaUzuojame ne per 
nuo santykiq - pirmiausia tevij ir vaikij santykin - nepriklatisom^ hipotetiiij jo 
polinkj j saviaktualizacij^. 
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