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Skiriu savo šeimai





Koks džiaugsmas yra pasislėpti 

ir kokia nelaimė, kai tavęs neranda.

–  D o n a l d a s  W.  W i n n i c o t t a s





Autorės žodis

Visos istorijos, pateiktos šioje knygoje, yra paremtos mano 
darbu su tikrais žmonėmis. Žinoma, dėl konfidencialumo pa-
keičiau visas detales, kurios galėtų išduoti žmonių tapatybes.  
Iš savo pacientų aš labai daug sužinojau ir iki šiol tebesimokau. 
Jų dėka mano akyse atsiskleidžia naujos gyvenimo ir žmogiš-
kosios patirties spalvos. 

Stengiausi rašyti jautriai ir tiksliai, nevartoti itin akademiš-
kų terminų, tačiau pripažįstu, jog dalis žodžių Jums pasirodys 
gana išskirtiniai. Kai kuriuos iš jų aš sukūriau pati, o plačiau 
paaiškinau knygos gale. Jie ir dar kiti Jūsų akylesnio dėmesio 
verti žodžiai tekste yra paryškinti.
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Įžanga

Ilgus metus ėjau į terapijos seansus ir laukiau, kol manęs  
paklaus apie didžiausius mano norus. Niekas nepaklausė. Aš 
prisigalvodavau mažų troškimų ir didelių kliūčių, kad prasi-
blaškyčiau, netgi įsikabindavau į keletą, kurie labiausiai rūpėjo, 
tuo pat metu visaip kaip save sulaikydama. Aš pati sau vis kiš-
davau koją. Ir prisiimdavau naštą, o ne galimybes.

Paklauskite, ko aš iš tiesų noriu! Kas mane atgaivina?
Siekiau leidimo. Gėda ir išdidumas stabdė mane. Aš troškau 

atvira eiti į pasaulį, tačiau dėl ribotumo negalėjau dalyvauti net 
savo pačios gyvenime. 

Galiausiai, išvargus nuo laukimo ir jausmo, kad amžinai 
esu kažkur užstrigusi, ėmiau užduoti tuos klausimus pati. Kai 
jau tapau psichoterapeute. Pokalbiuose su tūkstančiais žmonių, 
aiškinantis jų giliausius troškimus, mane persmelkdavo nuos-
tabos pojūtis. Iš tamsiausių, nesvarbu, kokiomis aplinkybėmis 
gimusių, norų galima atsijoti tai, kas mus užveda ant kelio ir 
suteikia galimybės realumą. Jų suvokimas grąžina mūsų savas-
tį ir virsta tramplinu į tobulėjimą. 

Visi turime norų ir vidinių konfliktų. Taip, kai kuriuos 
norus atskleidžiame, tačiau kitus slepiame, netgi nuo savęs.  
Jie mus gąsdina ir jaudina. Bijome galimų nesėkmių, nerimau-
jame dėl pasisekimų. Norų atpažinimas ir suvokimas padeda 
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pamatyti savo tikrąjį „aš“ ir suteikia akstino visaverčiam ir 
džiaugsmingam gyvenimui. 

Esame įpratinti suvaidinti ir paslėpti savo troškimus. Ap-
simetame norį prideramai išreikštų, tinkamų dalykų, užspau-
džiam troškimus, kurių nederėtų turėti. Nustumiame juos į 
pasąmonės sandėliukus – mūsų neišgyventus gyvenimus.

Slepiame paslaptis ne tik nuo kitų, bet ir nuo savęs. Todėl 
patiriame savotišką lūžį, kai galime ištraukti ir atskleisti į gi-
liausius užkaborius nugrūstus norus ir apie juos kalbėti. Akis-
tata su jais yra labai svarbi terapijos dalis. Mokomės dorotis su 
skausmingu gailesčiu ar neišpildytomis fantazijomis, žvelgia-
me į tai, kas laikosi į mus įsikabinę iš praeities ir trukdo mums 
dabartyje. Kartais, atskleisdami paslaptis, mes pripažįstame 
dalykus, kuriuos bandėme slėpti – neištikimybes, priklauso-
mybes, liguistus prisirišimus, – tačiau būna, kad jos atsiveria 
prieš mūsų akis kaip netgi sau nepapasakotos istorijos. 

Slapti norai sutrikdo mūsų prievolės supratimą: ko turė-
tume norėti ar kaip turėtume to siekti. Mes užstringame, nes 
bijome nesėkmės ir esame sumišę dėl vidinės priešpriešos. Per-
fekcionizmas, noras patenkinti kitus žmones mus atitraukia 
nuo iššūkių, naujų potyrių ir apimti vengimo įpročio sukamės 
kaip voverė rate. „Nusiskausminame“ narkotikais, alkoholiu, 
vaidiname, nebūdami savimi. Norime to, ko neturėtume, ir 
nenorime to, ko turėtume norėti. Dažnai nesuvokiame savo 
jausmų, nepaisant to, veržiamės gyventi pagal kažkieno para-
šytą scenarijų. Ši knyga Ko mes norime padrąsins jus pažinti 
ir priimti savo troškimus, suteiks alternatyvą gėdos jausmui, 
reguliuojančiam ir tildančiam mūsų mintis. Tik suvokus savo 
norus, atpažinus jų reikšmę ir nusistačius prioritetus, galime 
lengvai atsikratyti „užstrigimo“ jausmo.



Savo vaizduotėje piešiame, koks mūsų gyvenimas galėtų 
būti: vieną dieną mes tikrai darysime, ką norime. Jei tik kaž-
kas būtų kitaip susiklostę ar mes būtume priėmę kitokį spren-
dimą, dabar gyventume taip, kaip norime. Tačiau „vieną dieną“ 
ir „jei tik“ mėšlungiškai mus tampo, erzina šmėstelėjančiais 
praeities vaizdais ar įsivaizduojamos ateities miražais ir iš tiesų 
trukdo atsiskleisti mūsų galimybėms dabartyje. Šioje knygoje 
pateikiu skirtingo amžiaus žmonių įvairiais gyvenimo tarps-
niais išgyventas istorijas, liudijančias jų pastangas pažinti savo 
troškimus ir ryžtą keisti savo sprendimus. 

„Ko mes norime“ leis jums pasiekti savo pačių gilumą, su-
sitaikyti su tuo, ką slepiate nuo kitų ir savęs, bei, pasitelkus 
žinojimą, priartėti prie tikrojo išsvajoto kelio savo brangiame 
gyvenime.
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p i r m a s  s k y r i u s

Mylėti ir būti mylimam

Norime mylėti ir būti mylimi. Vienam tai paprasta ir lengva,  
o kitam nepaprastai sudėtinga, net veda iš proto. Mes gyvena-
me fantazijose, ieškome meilės, manome, kad ji neįmanoma, 
reikalaujame jos, bijome, naikiname, atstumiame ją, ilgimės 
jos. Daužome kitų širdis ir savo. Gyvenimas gali būti širdį ve-
riantis, bet dėl meilės jis tampa gražus. 

Visi turime savo meilės istorijas. Tai yra istorijos, kaip jūs 
suprantate meilę. Galbūt neįvardijote to garsiai, tačiau turite vi-
dinį scenarijų, dažnai nebaigtą, kuris įrašo jūsų sąmonėje suvo-
kimą, kokios meilės norite, kokią įsivaizduojate, kokią duodate. 
Jūs sužinojote apie meilę iš savo patirčių, kultūros, iš žmonių, 
kuriuos mylėjote, kurie jus nuvylė, atstūmė, mokė, kurie jus 
brangino. Ir vis dar mokotės. Kol gyvensite, galėsite nenustoti 
mokytis. Jūs mokotės apie meilę iš nepažįstamųjų, nesėkmių, 
knygų, filmų, kitų žmonių istorijų, iš gamtos. Kartais meilė ki-
tiems žmonėms yra pragaras, kartais – išsigelbėjimas. Žmogų 
gali mylėti ir neapkęsti jo tuo pat metu. Kaip ir savęs. 

Labai padeda mūsų meilės istorijų perrašymas. Juk egzistuoja 
netikėtumas, veikėjai, paslaptis... Pasaulis keičiasi, mes – taip pat, 
ir mūsų praplėstas suvokimas apie meilę įgalina mus pastebėti 
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smulkmenas. Viena iš didžiausių kliūčių surasti tikrąją meilę 
yra išankstinis nepajudinamas įsivaizdavimas, kokia ji turi būti. 

Istorijos, kurias mes sau pasakojame, įsismelkia vidun, pa-
liečia mūsų širdis. Jos keičia mūsų įsitikinimus apie žmoniją, 
apie aplinkinius, save, apie patį gyvenimą. Įprastai jose slypi 
skausmas, sumišęs su malonumu. Tai, kuo tikime apie meilę, 
gyvenime mus gali sustiprinti arba, priešingai, nusilpninti. Te-
rapija padeda žmonėms įgarsinti savo istorijas, peržvelgti jas, 
suprasti, kurios reikšmingos. Pagalvokite apie savo meilės pa-
tirtis. Ar prisimenate nemeilę? Kaip jums pavyko suprasti, kad 
tai meilė, ir pajusti ją?

Yra begalė būdų mylėti ir būti mylimiems. Meilė gali būti 
žadanti ir nuvilianti, mes galime tikėti ja arba abejoti. Galime 
pasielgti labai blogai su tais, kuriuos mylime, o jie gali įskau-
dinti mus. Mylėdami galime jaustis saugūs, bet galime gyventi 
baimėje. Galime bijoti suartėti arba visai užverti meilei duris. 
Galime sužlugdyti meilę tūkstančiu būdų. Neigimas yra vienas 
iš jų. Taip pat ir pakeitimas meilės kažkuo kitu. 

Dažnai mes tiesiog bijome mylėti save. Manome, kad dėl 
to tapsime egoistais arba suprasime, kad buvome neteisūs save 
teisindami ir pasijusime kvailiais. Manome, kad mums reikia 
įrodymo, jog esame verti meilės, tik tada galime leisti sau my-
lėti. Pacientams duodu erdvės saugiai, nebijant kritikos prisi-
pažinti apie visokius nemeilės sau būdus. Neteisinga manyti, 
jog privalome visą laiką būti švelnūs ir pūkuoti. Mes taip pat 
galime pripažinti, kad mylime žmones, kurie mus nuvylė, iš-
davė, įskaudino.

Su manimi jie visą laiką kalba apie meilę. Jie ateina, tikėda-
miesi pagalbos (dėl meilės). Žmones erzina, kad jų nesupranta. 
Jie sutrikę dėl to, kaip juos myli, nemyli, nuvilia, išgąsdina. Kita 



vertus, labai dažnai jie neatskleidžia, kad trokšta meilės. Ne-
paisant visko, meilės reikalai visada aptariami. Mūsų nerimas, 
baimės, netektys, entuziazmas – pagrindiniai išgyvenimai – 
yra susiję su meile, visokiose jos formose. Meilė yra mūsų is-
torijų tikslas ir siužetas. Man padedant, žmonės mėgina įveikti 
sunkumus, kuriuos lemia santykiai su kitais, su savimi ir pa-
sauliu. Visiems labai patinka sąvoka „meilė sau“, tačiau ją įkū-
nyti, prisijaukinti yra iššūkis, vieniems lengvai įveikiamas, o iš 
kitų pareikalaujantis daug pastangų. 

Kai kurie, besilankantys terapijoje, yra nelinkę išreikšti 
savo meilės poreikio, nes jau nesitiki, kad gali patirti šį jausmą. 
Dalis to, ko jie išmoksta per užsiėmimus, yra pamiršti viską, ką 
jie žinojo apie meilę, atsiriboti nuo įgyto suvokimo. Baiminda-
miesi suklysti, pasiduodame perfekcionizmo tironijai, kuri mus 
bloškia į nerimą ir stagnaciją, trukdančią vystyti bet kokius  
santykius, išjausti, patirti pasaulį. Mes ir norime, ir bijome mei-
lės. Mus sulaiko atstumties vizija – baimė būti atstumtiems.  
Kai pripažinsime savo pagrindinius poreikius, atsijosime pelus 
nuo grūdų, mūsų meilės forma taps tikra ir įmanoma. Galbūt 
apims netikrumas, o galbūt suvoksime, ką turime. 

Kaip sakė Bernardas Shaw, įkvėpęs mane kur kas labiau nei 
dauguma psichoterapijos knygų: „Žmonės greičiau prisiriša 
prie savo bėdų, nei šios prie jų prilimpa.“ 

Mes randame būdų, kaip išvengti apmąstymų apie mūsų 
tikruosius troškimus ir poreikius, įsipainiojame į keblumus. 
Meilės reikalai – jokia išimtis. Kalbame apie priežastis, kodėl 
negalime kažko daryti, teisinamės, murmėdami apie mus su-
laikančias problemas, lengviau pasakome, ko nenorime, nei 
ko norime. Leisti sau norėti meilės mums reiškia apsinuoginti 
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visu savo jautrumu; patirtis, o kartais, tiesiog vaizduotė, piešia 
scenarijus, kad vėl mūsų laukia atstūmimas ir pažeminimas. 
Tikrai prireikia drąsos išreikšti meilės troškimą.

Noras mylėti ir būti mylimam yra paprastas, prigimtinis, ta-
čiau taip pat jis gali sunkiai, pragariškai sunkiai, gulti ant mūsų 
širdies. Tardama „sudie“ gyvenimui, Tesa pripažino meilę. 

Ką žinojo Tesa

Pirmąjį paskyrimą gavau į vieną pilnutėlę Londono ligoninę, 
būdama psichoterapeutų komandoje dirbau su sunkiai sergan-
čiais ligoniais ir jų artimaisiais. Neturėjome jokio privatumo: 
susikurdavome savo „kabinetėlius“ sandėliukuose, korido-
riuose, prie ligonių lovų, tačiau neapleido neslopstantis opti-
mizmas, jog, nepaisant jokių sąlygų ar aplinkybių, terapija gali 
kažką pasiūlyti. Vis dar tikiu tuo. Daugybe būdų galime page-
rinti savo gyvenimą.

Slaugytoja perdavė senoviškai surašytą, sunkiai įskaitomą 
prašymą, kuriame vyriškis nurodė, jog jo žmona, įkopusi į šeš-
tąją dešimtį, serganti kasos vėžiu (jau vėlyva stadija), norėtų 
pabendrauti su kuo nors. Kaip įmanoma greičiau.

Atėjau į atvirą palatą, jausdamasi itin suaugusi, pasikabinu-
si ant kaklo darbuotojos ženklelį. Aš taip didžiavausi, kad turiu 
mano profesionalumą įrodantį dokumentą, kad kartais užsi-
dėdavau jį gerokai prieš pamainą ir nenusiimdavau po darbo  
valandų. Slaugytoja palydėjo mane per palatą, priguldytą paci-
entų, iki labai elegantiškai atrodžiusios moters. Nors Tesa sirgo, 
ji skleidė švelnų gyvybingumą ir moteriškumą. Moters plaukai 
buvo sutvarkyti, padažytomis lūpomis, pasirėmusi pagalvėmis 
ji sėdėjo tiesiai, ant spintelės šalia lovos gulėjo Financial Times, 



krūva knygų ir kortų kaladė. Visoje palatoje tvyrant chaosui ir 
ligos nuotaikoms, aplink ją galėjai justi kažkokią ramią, mąslią 
erdvę. Išskirtinai atrodantis vyras, sėdėjęs šalia, atsistojo, prisi-
statė jos sutuoktiniu Deividu ir mandagiai atsiprašė, pridūręs, 
jog grįš po valandos. 

Tesa pažvelgė man į akis: 
– Prieik arčiau, – ištarė. 
Atsisėdau šalia, ant vis dar šiltos kėdės, viduje kažkas su-

kirbėjo, tuomet atsistojau ir užtraukiau užuolaidą aplink lovą, 
kad šiek tiek turėtume privatumo, nors šiokią tokią psichotera-
pinę nuotaiką. Pasakiau jai, kad turime penkiasdešimt minu-
čių. Stengiausi atrodyti autoritetinga ir profesionali. Iš arčiau 
pamačiau nusėtas mėlynėmis ir paraudusias, net violetines jos 
rankas, kurias ji nerangiai bandė paslėpti.

– Turėčiau nešvaistyti laiko. Ar tikrai galiu su tavimi kal-
bėtis? 

Jos tonas privertė mane pasitempti. Atsakiau, jog taip, žino-
ma, tam čia ir atėjau.

– Noriu pasakyti, iš tiesų pasikalbėti. Nuoširdžiai. Niekas 
man neleidžia. O tu, manau, esi pasiruošus. Seselės ir dakta-
rai, šeima, jie visi mane nori prablaškyti, nori, kad man būtų 
patogu. Jie susinervina ir pakeičia temą, kai tik pradedu apie 
tai kalbėti. Aš nenoriu keisti temos. Aš noriu akistatos su tuo, 
kas vyksta.

– Pasakykit, su kuo jūs norite akistatos, – atsakiau. 
– Su savo mirtimi. Gyvenimu. Aš noriu į jį pažvelgti. Visą 

laiką stengiausi išvengti tam tikrų dalykų, bet dabar man pa-
skutinė galimybė neatidėlioti ir į viską pažiūrėti tinkamai. 

Atidžiai klausiausi kiekvieno jos žodžio ir kaip ji juos tarė. 
Pagal tai, kaip žmonės kalba per pirmąjį susitikimą, gali pasi-
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semti įžvalgų ilgiems metams. Stengiausi užsirašyti kelias jos 
ugningai ištartas mintis, tegul tai buvo ir nuotrupos, ir visą lai-
ką nepalioviau žiūrėti jai į akis, tarsi norėdama užtikrinti, kad 
šį seansą išgyvename mudvi abi.

– Jaučiu, kaip kiekvieną dieną nykstu. Aš noriu sutvarkyti 
savo namus. Kad tai galėčiau padaryti, mums reikia aptarti du 
dalykus. Glaustumas visada buvo mano stiprybė; iki šiol man 
niekada neteko užsiimti terapija. Iš esmės, tai pokalbis, kurio 
metu aš laisvai kalbu, randu tiesą, o galbūt net prasmę, ir ma-
tau galimybes. Ar aš teisi?

– Taip taip, – paskubėjau pritariamai palinksėti. Būtent – 
glaustumas.

– Bet prašau, iš pradžių dėl kai ko susitarkime. Išduodu savo 
pirmąjį įspūdį apie tave. Nors nėra daug pagrindo, jaučiu, kad 
galiu tavimi pasitikėti. Taigi, galim pradėti. Nenoriu, kad tai 
būtų kažkoks vienkartinis nuotykis. Mano ne toks stilius. Susi-
tarkime, kad grįši ir lankysi mane tol, kol aš nebegalėsiu tavęs 
priimti. 

– Sutinku dėl papildomų seansų, – ištariau. 
– Patikslinu: eisi pas mane tol, kol aš pajėgsiu. Kad galėčiau 

atvirai išsipasakoti, turiu žinoti, kad galiu tavimi pasikliauti, 
nepaisant to, kas aplink vyksta, ar kiek man liko laiko. Gerai?

– Taip, gerai.
Šiai pacientei buvo skirta tiksliai dvylika seansų... Aš neįsi-

vaizdavau, kiek Tesai liko, bet kaip aš galėjau nesutikti? Ji ėmėsi 
atsakomybės už save, ir man tai pasirodė priimtina. Mudvi sukū-
rėme terapinę sąjungą, paremtą saugumu, ryšiu ir pasitikėjimu.

– Gerai.
Ji pažiūrėjo į mane ir lengvai palinko į priekį, tarsi galiausiai 

radusi sau vietos.



– Aš prieštarausiu sau. Prašau, nestabdyk manęs. Pasakiusi, 
kad glaustumas – mano stiprybė, dabar galiu kalbėti, ką noriu, 
žinodama, kad vis dar turime laiko.

Jos balse buvo justi valdingumas. Ir šelmiškumas. 
– Galite pradėti.
Jei ji būtų norėjusi, būtume pradėjusios įprastą „klausimas–

atsakymas“ seansą, tačiau to ji nenorėjo. Ir jai to nereikėjo.
– Pirma problema (kaip žmonės kalba terapijose) yra apgai-

lestavimas. Noriu papasakoti tau apie savo apgailestavimus ir, 
prašau, neatkalbėk manęs. Man reikia apie juos prabilti. 

Sutikau.
– Gaila, kad per mažai mylavau savo vaikus. Turiu du sūnus, 

užaugę jau jie. O aš, užstrigusi šioje lovoje, to ilgiuosi daugiau 
nei ko nors kito savo gyvenime. Visa kita – pietūs, kelionės,  
drabužiai ir batai, papuošalai – gali laisvai dingti iš mano aki-
račio. Man nieko negaila. Be abejo, mėgstu gražius daiktus ir 
pasidažyti lūpas, tačiau tai jau nebesvarbu. Man skauda net nuo 
minties, kad galėjau labiau juos išmyluoti. Abu išsiunčiau į sa-
vaitines mokyklas. Mažus dar... nepasiruošusius. Ypač vyresnė-
lis... Jis nenorėjo važiuoti. Maldavo, kad nesiųsčiau jo ten. Bet 
tuo metu toks sprendimas atrodė reikalingas, dėl visokių prie-
žasčių. Mudu su Deividu kas keli metai kraustydavomės į kitą 
šalį, nesiteisinsiu tau. Tačiau noriu pasakyti, jei būčiau įsiklau-
siusi į savo vaikus, tikriausiai būčiau labiau juos išmylavusi...  
Ir būtume daug artimesni. Myluoti, glėbesčiuoti, mažai apie ką 
dar galiu pagalvoti dabar... Tiesiog noriu apkabinti savo berniu-
kus ir grįžti į savo senuosius namus. Pasiilgau šilumos ir artumo 
jausmo. Tu atrodai jauna. Per jauna, kad turėtum vaikų. Ar turi?

– Ne, dar neturiu, – greitai atsakiau, nors žinojau, kad mane 
prižiūrintis vadovas būtų nepritaręs tokiems neplanuotiems 
asmeniniams pasidalinimams.
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– Na, greičiausiai turėsi. O kai turėsi, myluok ir nuolat apka-
bink juos. Aišku, ir visa kita. Tačiau mylavimas be galo svarbus. 
 Ši dalis mane nustebino... Netgi neskamba rimtai: „myluoti“. 
Ir vis dėlto, tai labai svarbu. Aš tik dabar tai suprantu.

Ji žvelgė į mane liepiamai, ir tarsi jutau, kad turiu duoti 
ženklą, jog mokausi iš šių gyvenimiškų jos tiesų. Ji tęsė savo 
iškalbingas mintis ir prisiminė gražias praeities akimirkas.  
Klausiausi jos kaip niekada atidžiai, stengiausi įsidėmėti jos 
balsą, visą istoriją. 

Jos vyras, diplomatas, gavo paskyrimus į Aziją ir Afriką; dėl 
jo darbo jiems teko gyventi šešiose šalyse.

– Kaip gali įsivaizduoti, mus visur kviesdavo. Į elegantiškas 
rezidencijas. Į tviskančius renginius ir vakarėlius. Sutikome 
nuostabių žmonių, kai kurie išties ypatingi. Kai kurie, aišku, 
be galo nuobodūs. 

Ji pasakojo, kokius pietus pati rengdavo, kokias suknias 
vilkėdavo, prisiminė, kaip jaukesnėms vakarienėms pati ruoš-
davo valgius, neįmantrius, netgi įprastus, bet visada gausiai  
papipirintus. 

– Per daug pipirų, Tesa! – ji prisiminė jų žodžius. – Bet aš 
dievinu pipirus ir pati esu neprėska, todėl nepaisiau tokių pra-
šymų ir toliau viską pipirindavau. Ir visai nesigailiu. Oi, kaip aš 
mėgau, kai šeima mane švelniai traukdavo per dantį; kai susir-
gau, daugiau taip nebedaro...

Ji pasakojo, kaip mėgdavo uždegti žvakes.
– Deividas juokdavosi iš manęs dėl tų visų žvakių, meiliai 

sakydavo nesureikšminti taip visko, mat svečiai jų galbūt net 
nepamatys. Tačiau mačiau aš. Man patiko rūpintis. Kartais 
yra verta užsiimti visokiais mažmožiais ir rūpestėliais, taip 
mes apžavime patys save. Tiksliai. Dabar galiu pasakyti, kad 
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