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ŠIOJE KNYGOJE KALBĖSIME APIE TAI, kodėl yra tiek daug 
blogai besijaučiančių, nors gyvename taip gerai. Aptarsime leng
vesnes depresijos ir nerimo formas, tačiau aplenksime bipolinį 
sutrikimą ar šizofreniją. Yra dvi priežastys daryti būtent taip. 
Pirmiausia  – tos ligos pernelyg kompleksinės, kad pavyktų jas 
išsamiai apžvelgti vienoje populiariojo mokslo knygoje. Antra –  
atrodo, visuomenėje plinta lengvesni psichikos sveikatos sutri
kimai, o šizofrenijos ar sunkių formų bipolinio sutrikimo atvejų 
augimo nepastebėta. Todėl ir nutariau nusibrėžti šias ribas. Kny
goje papasakosiu, kaip vertinti savijautą per biologijos prizmę.  
Iš patirties žinau, kad daugeliui tai gali padėti.

Jei skaitydami šias eilutes blogai jaučiatės – kreipkitės pagalbos, 
jos tikrai galima gauti, o jei vartojate vaistus dėl kokios nors psi
chikos būsenos – apie tinkamiausią jų vartojimą visada pasitarkite 
su gydytoju. 
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KODĖL TAIP GERAI GYVENDAMI  
TAIP BLOGAI JAUČIAMĖS?

TIKĖTINA, KAD JŪSŲ psichinė savijauta kartais būna bloga. 
Vargina nedidelis nerimas, retsykiais užklumpa paralyžiuojanti 
panika? Gyvenime buvo laikotarpių, kai viskas atrodė taip juoda, 
kad vos pajėgdavote pakilti iš lovos? Gerai pagalvojus, tai šiek 
tiek keista, nes juk mūsų galvose slypi biologinis stebuklas – toks 
pažangus, kad turėtų ištverti... tiesą sakant, viską. 

Nuolat kintančias ir neregėtai dinamiškas mūsų smegenis su
daro 86 milijardai ląstelių, turinčių mažiausiai 100 000 milijardų 
jungčių. Jos kuria sudėtingus tinklus, kuriais smegenys valdo orga
nus ir apdoroja bei interpretuoja nenutrūkstamą juslių perduoda
mos informacijos srautą, suteikdamos pirmenybę tam tikriems 
duomenims. Mūsų smegenys gali saugoti informacijos kiekį, pri
lygstantį 11 000 bibliotekų, kurios yra prikimštos knygų. Štai tiek 
telpa į atmintį. Per trumpą sekundės dalį smegenys randa aktua
liausią informaciją, nors nuo jos išsaugojimo gali būti praėję keli 
dešimtmečiai, ir sugretina su tuo, ką patiriame šią akimirką.

Taigi, jei smegenys visa tai gali, kodėl nesugeba susidoroti su 
tokia paprasta užduotimi – užtikrinti nuolatinę puikią savi jautą? 
Kodėl randasi neigiamų emocijų? Mįslė atrodo dar sunkiau 
įmenama pagalvojus, kad gyvename pertekliuje, kuris atimtų 
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žadą daugeliui garsių praeities karalių, karalienių, imperatorių ir 
farao nų. Badas ir karai daugelyje vietų yra išspręsta problema. 
Gyvename ilgiau ir sveikiau nei kada nors, o jei pasidaro bent tru
putį nuobodu, visos planetos žinios ir pramogos yra pasiekiamos 
vienu mygtuko paspaudimu.

Nors dar niekada taip gerai negyvenome, atrodo, daugelis 
skundžiasi prasta psichine būkle. Beveik nė dienos nepraeina be 
nerimą keliančių pranešimų apie plintančius psichikos sveikatos 
sutrikimus. Švedijoje kas aštuntas suaugęs asmuo vartoja antidep
resantus. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, 
pasaulyje 284 milijonus žmonių kamuoja nerimo sutrikimai, o 
280 milijonų – depresija. Baiminamasi, kad per kelerius metus 
depresija pasaulyje taps didesne rykšte už bet kurią kitą ligą. 

Kodėl taip gerai gyvendami taip blogai jaučiamės? Šis klau
simas nedavė man ramybės visą profesinį gyvenimą. Nejau 
284  mi lijonų žmonių smegenys ligotos? Nejau kas aštuntam 
suaugusiajam netinkamai atseikėta neuromediatorių? Pažvelgti 
kitaip sugebėjau tik supratęs, kad reikia vertinti ne tik tai, kur 
esame dabar, bet ir kur buvome anksčiau. Toks požiūris leidžia ge
riau suprasti mūsų emocinį gyvenimą ir suteikia naujų galimybių 
jam pagerinti.

Manau, atsakymas į klausimą, kodėl taip gerai gyvendami taip 
blogai jaučiamės, yra toks: mes pamiršome, kad esame biologi
nės būtybės, nebeprisimename, kas mums suteikia gerą savijautą. 
Todėl šioje knygoje pažvelgsime į emocinį pasaulį ir savijautą iš 
smegenų perspektyvos bei panagrinėsime, kodėl smegenys taip 
veikia. Susidūriau su tūkstančių pacientų patirtimi ir suprantu, 
kokios vertingos yra šios žinios. Jos leidžia giliau suvokti, kam 
reikėtų teikti pirmenybę norint geriau jaustis, padeda geriau su
prasti ir palaikyti pačiam save. 
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Pirmiausia pasiaiškinsime, kas vyksta smegenyse apnikus daž
niausiai pasitaikantiems psichikos negalavimams – depresijai ir 
nerimui – ir kodėl kartais tai gali būti labiau sveikatos nei ligos 
požymis. Paskui apžvelgsime, ką galima padaryti tiems negalavi
mams pažaboti, taip pat pasidomėsime, ar tikrai jaučiamės blo
giau nei anksčiau ir kokią įtaką tam gali turėti požiūris į emocinį 
pasaulį per biologinę prizmę. Galiausiai pabandysime išsiaiškinti, 
kas mus daro laimingus. 

Tačiau dabar pradėkime. Tiesiogine prasme – nuo pradžių.
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„Kodėl taip gerai 
gyvendami taip 

blogai jaučiamės?“ 
Šis klausimas 
nedavė man 

ramybės 
visą profesinį 

gyvenimą.
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2. KODĖL TURIME JAUSMUS?
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Mes ne mąstančios mašinos, kurios turi jausmus,  
o jausmus turinčios mašinos, kurios mąsto. 

NEUROLOGAS IR RAŠYTOJAS ANTONIO DAMASIO 

ĮSIVAIZDUOKITE, KAD SKUBATE po darbo namo. Pila kaip 
iš kibiro, tamsu kaip maiše, tačiau jūs nė akimirkos nesusimąstote 
apie lapkričio orus. Reikės dar bent dvi valandas skirti darbui, be 
to, paimti dukrą iš darželio, kol šis dar neužsidarė. Taip pat už
bėgti į parduotuvę. Dar laukia skalbiniai, nes juk kaip tik šiandien 
ketinote skalbti. Beje, ar kartais džiovyklė nesugedusi? Be to, ar 
nereikėtų dar...

Atėjus metui pereiti gatvę, mintimis esate visai kitur. Staiga ne
matoma jėga priverčia skubiai žengtelėti atgal, ir tą pačią minutę 
prieš pat nosį dideliu greičiu pravažiuoja autobusas. Jūs kaip su
akmenėjęs stovite ant šaligatvio krašto. Dar sprindis – ir būtumėte 
partrenktas. Trūko labai nedaug. Aplink niekas nepastebėjo, kas ką 
tik įvyko, bet jums pasaulis sustojo. Lietaus lašai maišosi su prakai
tu, padažnėja pulsas, jūs suvokiate, kad ką tik buvote per plauką 
nuo mirties. Čia viskas galėjo baigtis. Laimei, taip nenutiko, nes 
kažkas perėmė kontrolę ir pažadino iš minčių apie darbų atlikimo 
terminus, skalbinius bei džiovyklę. Kažkas įsakė žengti atgal. 

Nematomas gelbėtojas yra migdolo dydžio ir slepiasi giliai 
smilkininėse skiltyse. Medicinos kalba jis vadinamas migdoli
niu kūnu. Ši smegenų dalis dalyvauja tokioje daugybėje procesų 
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ir turi tiek daug sąsajų su kitomis dalimis, kad buvo vadinama 
„smegenų krikštatėviu“. Viena svarbiausių migdolinio kūno už
duočių yra įvertinti aplinkos keliamą pavojų. Tai daroma apdo
rojant juslių perduodamą informaciją. Regos, klausos, skonio ir 
uoslės surinkta informacija tiesiogiai perduodama migdoliniam 
kūnui, kuris sužino, ką matote, girdite, jaučiate ir skanaujate, 
likusiai smegenų daliai dar nespėjus apdoroti informacijos. 

Smegenys taip sutvarkytos todėl, kad signalų perdavimas regos 
nervu iš akies į pakaušinėse skiltyse esančias įvairias regos centro 
dalis užtrunka porą dešimtųjų sekundės dalių. Tik tada pagaliau 
suprantame, ką matome. Kritinėje situacijoje pora dešimtųjų se
kundės dalių gali nulemti išgyvenimą arba mirtį. Jei regos užfik
suotas vaizdas yra pakankamai rimtas (pavyzdžiui, dideliu greičiu 
artėjant autobusui), migdolinis kūnas gali suveikti anksčiau už 
likusią smegenų dalį. Migdoliniam kūnui paspaudus avarinį myg
tuką žengiate atgal, organizme išsiskiria streso hormonai. Anglų 
kalba tai labai vykusiai pavadinta žodžiu emotion*, nes žingsnis 
atgal juk yra judesys (angl. motion). Subjektyvus baimės išgyveni
mas, užplūstantis supratus, kad jus galėjo pervažiuoti, vadinamas 
žodžiu feeling, tai yra jausmu. Taigi pirmiausia atsiranda emocija 
ir judesys, paskui jausmas. Pabandykime detaliau panagrinėti, 
kas vyksta, kai migdolinio kūno aktyvinimas sukuria baimės po
jūtį, nes suvokiate, kad buvote per plauką nuo mirties. 

Išorinio ir vidinio pasaulio susiliejimas

Mąstydami, kaip smegenys reaguoja į aplinką, dažniausiai gal
vojame apie fizinę aplinką, kaip šiuo atveju, kai vos nepakliuvote 

* Angl. emotion – emocija, jaudulys. 
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po autobusu. Vis dėlto yra ir kitas, nė kiek ne mažiau svarbus, 
įdėmiai smegenų stebimas pasaulis. Tai mūsų vidinė aplinka. 
Giliai smilkininėje skiltyje glūdi viena iš nuostabiausių smegenų 
dalių – sala (lot. insula). Ji veikia kaip savotiška surinkimo sto
tis, priimanti informaciją iš organizmo, pavyzdžiui, širdies ritmo, 
kraujo spaudimo, cukraus kiekio kraujyje ir kvėpavimo dažnio 
duomenis. Taip pat sala priima juslių perduodamą informaciją. 
Saloje susilieja mūsų vidinė ir išorinė aplinka, o iš to sukuriami 
jausmai!

Taigi jausmai neužlieja kaip reakcija į aplinką: juos sukuria 
smegenys, suplakdamos į krūvą tai, kas vyksta aplink mus, su 
tuo, kas vyksta mūsų viduje. Tuo remdamosi jos bando pakreipti 
mūsų elgesį taip, kad išgyventume. Iš esmės, jausmai turi vienin
telę užduotį – paveikti elgesį ir padėti išgyventi, kad galėtume 
perduoti savo genus. 

Automatizuotas protas

Akys kiekvieną sekundę perduoda smegenims mažiausiai 
10  mi lijonų bitų informacijos, lyg storas superoptinis kabelis, 
nuolat purškiantis regos fiksuojamus vaizdus. Kiti tokie pat sto
ri kabeliai perduoda klausos, lytėjimo, skonio ir uoslės teikiamą 
informaciją. Prie to dar reikia pridėti duomenis, pasiekiančius 
smegenis iš visų kitų organų. Informacija užverstoms smegenims 
būdingas beveik nesuvokiamas gebėjimas ją apdoroti, tačiau yra 
ir vadinamasis „butelio kakliukas“ – mūsų dėmesys. Vienu metu 
galime skirti dėmesį tik vienam dalykui ir galvoti tik vieną pla
čiai užgriebiančią mintį, todėl smegenys beveik visą darbą atlieka 
mums apie tai nežinant ir sukelia jausmą, kuris yra tos veiklos 
apibendrinimas. Dėmesingumą būtų galima palyginti su didelės 
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JŪSŲ IR MANO SMEGENYS ATRODO SKIRTINGAI

Visai kaip veidai ir kūnai, skiriasi ir mūsų smegenys. Sala yra 
viena iš tų dalių, kurių dydis žmonių smegenyse skiriasi labiausiai.  
Ji atlieka svarbų vaidmenį priimant organizmo siunčiamus signalus 
ir paverčiant juos jausmais, todėl kai kurių tyrinėtojų nuomone, 
salos dydžio skirtumai lemia nevienodai stiprų organizmo perduo-
damų signalų suvokimą. Kai kurių tas „reguliatorius yra atsuktas 
iki galo“, todėl jie patiria daugybę pilvo problemų, padažnėjusio 
pulso ar nugaros skausmo keliamų nemalonumų. Kitų jis visai 
„užsuktas“, todėl jie tokių dalykų beveik nepastebi. Reakcijos į  
organizmo perduodamus signalus skirtumai iš dalies gali būti 
susiję su salos dydžiu. 

Vykdomi labai įdomūs tyrimai, siekiant išsiaiškinti, ar salos  
dydžio ir aktyvumo skirtumus galima susieti su asmenybe. 
Tarkime, asmenybės bruožas neurotizmas (reakcijos į neigiamus 
įspūdžius stiprumas), atrodo, iš tiesų susijęs su salos aktyvumu. 
Tai, kad salos dydžio ir aktyvumo skirtumai lemia asmenybės 
bruožų skirtumus bei reakcijos į organizmo perduodamus signa-
lus stiprumą, gali pakišti klaidingą mintį, jog turėtų egzistuoti 
„normali“ sala. Tačiau taip nėra, kaip nėra ir normalių smegenų – 
žmogus yra bendruomeninis gyvūnas, todėl mūsų smegenys turi 
būti skirtingos. Tikriausiai praeityje, gyvenant bandoje, skirtingos 
savybės ir jausmai buvo gyvybiškai svarbūs. 
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įmonės vadovu. Jei viršininkas paprašo pavaldinių išnagrinėti 
svarbų klausimą ir šie grįžta su 15 segtuvų dokumentų, vadovas 
pasakys: „Aš neturiu laiko viso to skaityti, todėl pateikite pusla
pio ilgio apibendrinimą, kaip, jūsų nuomone, turėčiau pasielgti.“ 
Jausmai ir yra toks apibendrinimas, turintis suteikti elgesio gaires. 

Nuo bananmedžio iki virtuvės spintelės

Smegenys kuria jausmus ne tik siekdamos pakreipti mūsų 
elgseną ir apsaugoti nuo mirties po ratais. Iš tiesų jos tai daro 
kiekvieną gyvenimo akimirką, kai tik nemiegame. Aptarkime ne 
tokį dramatišką pavyzdį kaip gresiantis eismo įvykis. Jūs ką tik 
įėjote į savo virtuvę. Ant spintelės guli bananas. Susimąstote, ar 
jo norite. Kaip smegenys priima tokį kasdienį sprendimą? Pir
miausia turi įvertinti banano teikiamos energijos ir maistinių me
džiagų kiekį. Paskui surinkti informaciją apie maisto medžiagų 
atsargas organizme ir nutarti, ar jas reikia papildyti ir ar bananas 
tam tinka geriausiai. 

Žinoma, kaskart, nutarus pavalgyti, sąmoningai atliekami to
kie skaičiavimai nepaprastai vargintų, todėl smegenys padaro šį 
darbą mums apie tai net nežinant. Jos pasveria visus veiksnius 
ir apskaičiuoja atsakymą. Dabar įsijungia jausmai  – atsakymas 
pateikiamas pojūčiu: jūs pasijuntate alkanas ir suvalgote bananą 
arba jaučiatės sotus ir nevalgote. 

Jei knygos pradžioje minima Eva turėtų rinktis, ar lipti į ba
nanmedį, jai taip pat reikėtų įvertinti daug įvairių veiksnių. Kiek 
bananų yra medyje? Ar jie dideli ir pakankamai sunokę? Ar orga
nizme maisto medžiagų atsargos pilnos, ar kaip tik reikia būtinai 
jas papildyti? Ar ji pakankamai geros fizinės būsenos užsliuogti į 

KODĖL TURIME JAUSMUS?
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medį? Be to, reikėtų atsižvelgti į pavojus: kaip aukštai kabo bana
nai, ar sudėtinga įlipti į medį, ar netoliese nėra plėšrūnų. 

Kad viską suskaičiuotų, Eva, be abejo, neišsitraukdavo popie
riaus ir rašiklio ar neatsidarydavo ekselio programos. Ji elgda
vosi visai kaip jūs virtuvėje. Atlikusios skaičiavimus, smegenys 
perduodavo atsakymą jausmu. Jei pavojus susižeisti nedidelis, o 
medis pilnas vaisių arba organizmas jaučia didelį energijos porei
kį, Eva pasijusdavo drąsi ir nuspręsdavo lipti. Jei pavojus didelis, 
laimikis menkas arba organizmas yra sukaupęs daug energijos at
sargų, atsakymą perduodavo baimės arba sotumo jausmas ir ji 
atsisakydavo minties lipti į medį. 

Nors apskaičiavimai virtuvėje ir prie medžio yra iš esmės vie
nodi, egzistuoja vienas svarbus skirtumas: nieko tokio, jei apsi
skaičiuosite virtuvėje, nes nutarę nevalgyti banano galėsite tai 
padaryti vėliau. Eva tokios prabangos neturėjo. Apsiskaičiavusi ir 
pasielgusi pernelyg drąsiai bei nuolat bandydama laimę ji rizikavo 
anksčiau ar vėliau žūti dėl nelaimingo atsitikimo. Suklydusi į kitą 
pusę ir būdama perdėm atsargi rizikavo mirti iš bado. Išgyveno 
ir savo genus perdavė tik tie mūsų protėviai, kurių jausmai pa
rodė tinkamą kryptį. Sakydamas „tinkamą kryptį“ turiu galvoje 
išgyvenimą ir reprodukciją. Taip vyko karta iš kartos, tūkstančius 
metų. 

Jausmai nėra neaiškus fenomenas, be kurio išsiverstume tik 
geriau. Smegenys juos sukuria tam, kad nukreiptų mūsų elgesį 
tam tikra kryptimi. Per milijonus metų jausmams teko negai
lestingi evoliucijos išbandymai. Jausmai, skatinantys elgtis ne
tinkamai išgyvenimo požiūriu, buvo pašalinti iš genų fondo dėl 
paprastos priežasties – juos jaučiantys nesugebėjo išlikti. Biolo
giniu požiūriu, jausmai yra milijardai smegenų ląstelių, kurios 
keičiasi biocheminėmis medžiagomis ir stumia mus išgyvenimo 
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Iš esmės, jausmai 
turi vienintelę 

užduotį – paveikti 
elgesį ir padėti 
išgyventi, kad 

galėtume perduoti 
savo genus. 
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bei reprodukcijos link. Poetiškai būtų galima pasakyti, kad jaus
mai yra tūkstančių protėvių kartų šnabždesys. Kartų, kurioms, 
nepaisant visko, pavyko ištverti badą, infekcines ligas ir išvengti 
staigios mirties. 

Kodėl laimė niekada nėra amžina?

Tai, ką prieš tai apibūdinau, padeda suprasti, kodėl negalime 
nuolat jaustis puikiai. Tarkime, Eva nusprendė įsliuogti į medį ir 
sugebėjo nusiskinti kelis bananus. Nulipusi patenkinta suvalgė, 
bet kiek laiko galėjo leisti sau jaustis patenkinta? Nelabai ilgai, 
nes būdama patenkinta savo žygdarbiu kelis mėnesius, nebetu
rėtų motyvacijos vėl ieškoti maisto ir greitai mirtų badu. 

Tai reiškia, kad pasitenkinimo pojūtis turi būti praeinantis, 
antraip jis neatliktų savo užduoties suteikti mums motyvacijos. 
Neabejoju, jog daugeliui tai net labai pažįstama. Galvojame, kad 
turėdami vieną ar kitą darbą, naują automobilį, didesnę algą ar 
nepriekaištingą vonios kambarį būsime patenkinti gyvenimu, 
tačiau kam nors iš šių svajonių išsipildžius, pasitenkinimą ste
bėtinai greitai pakeičia nauji norai gauti dar geresnį darbą ar dar 
didesnį atlyginimą. Žinoma, tai niekada nesibaigia!

Pageidavimas gerai jaustis dažnai būna svarbiausiais laikomų 
gyvenimo dalykų sąrašo viršuje. Vis dėlto gera savijauta tėra vie
nas iš daugybės evoliucijos įrankių, kuris būtų neveiksmingas, 
jei tokia savijauta nebūtų praeinanti. Todėl tikėtis nuolat gerai 
jaustis yra taip pat nerealistiška kaip vìltis, kad virtuvėje gulintis 
bananas suteiks sotumo jausmą visą likusį gyvenimą. Mes tiesiog 
ne taip sukurti. 

Antra vertus, pasižvalgius po smegenis paaiškėja, kad kitaip, 
nei manome, veikia ne tik jausmai. Psichologijos ir neuromokslo 
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tyrimai atskleidė, kad smegenys keičia prisiminimus. Siekdamos 
padėti mums priklausyti grupei, jos užmerkia akis prieš mums 
nepalankią tiesą. Smegenys dažnai klaidingai pakiša mintį, kad 
esame geresni už kitus, ir turime daugiau kompetencijos bei so
cialinių įgūdžių, nors kartais taip pat klaidingai sako, jog esame 
nieko verti. Smegenys neleidžia matyti pasaulio tokio, koks jis 
yra. Jos turi daug svarbesnę ir konkretesnę užduotį  – padėti 
mums išgyventi, todėl kartais ir pateikia pasaulį tokiomis spalvo
mis, kokiomis mums reikėtų jį matyti. Tai veda prie didžiausios 
emocinės rykštės – nerimo. 
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