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KAS AUKLĖJA MŪSŲ VAIKUS?

Mokamoje poliklinikoje ant kabineto durų kabojo 
didoka lentelė su užrašu, kad lankytojus priima medi-
cinos mokslų daktaras, vaikų psichologijos specialistas.

Lentelėje buvo nurodyta pavardė, vardas ir tėvavar-
dis gydytojo, kuris ir buvo man rekomenduotas kaip vie-
nas geriausių mokslo šviesuolių – vaikų ir tėvų tarpusa-
vio santykių klausimais.

Užsiregistravau pas jį paskutinis, nes nenorėjau var-
žyti savęs ar apriboti jo laiko: o jei pokalbis pasirodytų 
esąs naudingas, pasiūlyti gydytojui už papildomą mo-
kestį pratęsti jį, nes man tai labai svarbu.

Kabinete prie stalo sėdėjo žmogus, iš pažiūros – 
pensinio amžiaus, liūdnoko veido. Jis pavargęs dėjo į ap-
lanką prirašytus popieriaus lapus. Pasiūlęs man atsisėsti, 
gydytojas padėjo priešais save švarų popieriaus lapą ir 
tarė:

– Klausau jūsų. Nagi, kokių turite rūpesčių (kas jus 
neramina)?

Kad nereikėtų ilgai pasakoti, kas man nutiko po su-
sitikimo su taigos atsiskyrėle Anastasija, stengiausi kuo 
glausčiau išsakyti savo vizito tikslą:

– Aleksandrai Sergejevičiau, man labai svarbu už-
megzti ryšį su vaiku, su savo sūnumi, kuriam netrukus 
sukaks penkeri.
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– Ar manote, kad jau esate praradęs ryšį su savo sū-
numi? – pavargusiu balsu ir abejingai paklausė psicho-
logas. 

– Iš esmės sąmoningo kontakto tarsi nė nebuvo. Taip 
jau nutiko, kad gimus vaikui aš su juo beveik neben-
dravau. Mačiau jį dar kūdikį, o vėliau... Niekuomet su 
juo nekalbėjau, apskritai suvokti, kas yra gyvenimas, jis 
pradėjo be manęs.

Gyvenome mes atskirai, na, o dabar manęs laukia 
susitikimas su savo penkerių metų sūnumi ir pokalbis. 
Gal yra kokių nors būdų, padedančių palenkti vaiką savo 
pusėn? Gyvenime juk pasitaiko: vyras veda moterį, kuri 
jau turi vaiką, ir kažkaip užmezga su juo ryšį, tampa jam 
tėvu ir draugu.

– Žinoma, yra metodų, tačiau ne visada jų poveikis 
vienodai veiksmingas. Vaikų ir tėvų santykius daugiau-
sia lemia individualios tų asmenų savybės, jų charakte-
riai.

– Suprantu ir visgi norėčiau sužinoti, kokie gi tie 
konkretūs metodai.

– Konkretūs... Na tuomet... Kai jūs ateisite į šeimą, 
visgi turėtumėte suprasti, kad net viena moteris su vaiku  – 
jau šeima, stenkitės kuo mažiau trikdyti nusistovėjusį jų 
gyvenimo būdą. Savo sūnui kurį laiką jūs būsite nepa-
žįstamasis, pašalinis žmogus, ir su tuo teks susitaikyti.

Pirmiausia jums teks į viską įsižiūrėti ir leisti įsižiū-
rėti į jus. Pasistenkite savo atvykimą susieti su anksčiau 
neišpildytais vaiko norais ir svajonėmis. Paklauskite jo 
motinos, kokį žaislą jis trokšta turėti, bet ji neišgali jo 
nupirkti. Tačiau pačiam to žaislo kol kas nedera pirkti.

Kaip nors pradėkite pokalbį su vaiku apie savo vai-
kystę, savo žaislus ir pasakykite, kad svajojote apie tąjį. 
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Jei jis pokalbį palaikys ir pareikš norą turėti tokį patį, 
pasiūlykite jam kartu nuvažiuoti į parduotuvę ir įsigyti 
trokštamą žaislą.

Svarbu pats pokalbio procesas, bendra kelionė. Ber-
niukas turi patikėti jums savo svajonę, leisti jums daly-
vauti ją išpildant.

– Pavyzdys su žaislais man nelabai tinka. Mano 
sūnus žaislų, kokie parduodami parduotuvėse, dar nėra 
matęs.

– Keista... Vadinasi, netinka?.. Būkite atviras, mie-
lasis. Jei norite išgirsti naudingą patarimą, papasakokite 
išsamiau apie savo santykius su moterimi, pagimdžiusia 
jums sūnų. Kas ji? Kur dirba, kur gyvena? Kokios jos 
šeimos pajamos? Kokia, jūsų manymu, buvo nesutarimo 
priežastis, dėl kurios išsiskyrėte?

Supratau: kad psichologas konkrečiau man patartų, 
teks pasakoti apie santykius su Anastasija, kurie man pa-
čiam ne visai suprantami, todėl nė neįsivaizdavau, kaip 
juos pateikti psichologui. Neminėdamas jos vardo pasa-
kiau tik tiek:

– Ji gyvena labai nuošalioje vietovėje, Sibire. Su-
sipažinau su ja atsitiktinai, kai buvau ten su prekybos 
ekspedicija. Prasidėjus perestrojkai, ėmiausi verslo Si-
bire: motoriniu laivu į atokiausias vietoves gabendavau 
įvairias prekes Obės upe, o atgalios – žuvis, kailius, lau-
kinius augalus.

– Aišku. Vadinasi, kaip Paratovas: pirklys trankėsi 
Sibiro upe visiems pavydą keldamas užpavydėtas.

– Ne trankiausi, o dirbau. Verslininkui visuomet pa-
kanka rūpesčių.

– Tarkim, pakanka, bet ir papramogauti jūs, versli-
ninkai, suspėjate.
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– Aš su šia moterimi visai nesismaginau. Tiesiog už-
simaniau turėti su šia moterimi sūnų. Ir anksčiau sūnaus 
troškau, vėliau lyg ir užmiršau tą norą. Ėjo metai... O kai 
išvydau ją... Kokia ji sveika, jauna ir graži...

Dabar kone visos moterys kažkokios sunykusios, li-
guistos, o ji – sveikutėlė, žydinti. Tad ir pamaniau, kad 
vaikas irgi bus gražus ir sveikas. Ir ji pagimdė man sūnų. 
Buvau pas juos nuvykęs, kai sūnus buvo dar visai mažy-
tis, nė nevaikščiojo ir nekalbėjo. Laikiau jį ant rankų. Po 
to nebendravau su jais. 

– O kodėl nebendravote?
Na, kaipgi paaiškinti šitam žmogui per trumpą laiką 

visa, ką esu aprašęs keliose knygose. Kaip jam pasaky-
ti, kad Anastasija atsisakė palikti savo taigos laukymę ir 
persikelti su sūnumi į miestą, o aš juk nepratęs gyventi 
taigoje?

Ir kad būtent ji nesuteikė man galimybės ne tik do-
vanoti jam įprastų žaislų, bet ir tiesiog su juo bendrauti. 
Kiekvieną vasarą atvažiuodavau į Sibiro taigą, nueida-
vau į laukymę, kur gyveno Anastasija ir mano sūnus, bet 
pamatyti sūnaus man taip ir nepavykdavo.

Kiekvieną kartą jis būdavo ne šalia Anastasijos, bet 
tai pas jos senelį ar prosenelį, kurie gyveno kaimynystė-
je, bekraštės Sibiro taigos gilumoje. Vestis mane jų ap-
lankyti Anastasija vis atsisakydavo, negana to, kaskart 
ji atkakliai reikalavo, kad aš pats visų pirma turiu pasi-
rengti pokalbiui su savo sūnumi.

Bandydamas sudominti ir kitus vaikų auklėjimo 
tema, daugeliui savo pažįstamų užduodavau vieną ir tą 
patį klausimą, kuris visada juos sutrikdydavo ir kurio jie 
nesuprato, nors klausimas buvo gan paprastas:

– Ar tu kada nors rimtai kalbėjaisi su savo vaiku? 
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Ir galų gale visada paaiškėdavo, kad pokalbių temos 
visų vienodos: „Eik valgyti... Laikas miegoti... Neišdy-
kauk... Surink žaislus... Ar padarei namų darbus?..“

Vaikas ūgteli, eina į mokyklą, o pasikalbėti apie 
gyvenimo prasmę, apie žmogaus paskirtį arba netgi pa-
prasčiausiai apie tai, kokį gyvenimo kelią jam pasirinkti, 
daugelis tėvų vis neturi laiko arba nemano, kad toks po-
kalbis svarbus. Galimas daiktas, jie galvoja, kad laikas 
tam dar neatėjo, kad dar suspės.

Bet nesuspėja. Vaikas užauga... Bet jeigu mes patys 
nė nepamėginame rimtai kalbėtis su savo vaikais, tuo-
met kas gi juos auklėja?

Kodėl Anastasija neleido man bendrauti su tikruoju 
savo sūnumi visus tuos metus? Nežinia, ko ji baiminosi, 
o gal kažkam norėjo užkirsti kelią?

Ir štai atėjo diena, kai ji staiga paklausė: „Vladimi-
rai, ar jautiesi pasirengęs susitikti su savo sūnumi ir pa-
sikalbėt?“ Aš jai atsakiau, kad susitikti noriu, bet negalė-
jau ištarti žodžio „pasirengęs“.

Visus tuos metus skaičiau viską, ką tik galėjau rasti 
apie tėvų ir vaikų tarpusavio santykius. Rašiau knygas, 
pasisakiau konferencijose įvairiose šalyse, tačiau beveik 
nerašiau ir nekalbėjau apie patį svarbiausią dalyką, kuris 
domino mane visą tą laiką, – apie vaikų auklėjimą ir apie 
jų santykius su vyresniąja karta.

Apsvarstydavau daugybę knygose rastų patarimų 
vaikų auklėjimo klausimais, bet vis dažniau atmintyje 
iškildavo Anastasijos frazė: „Vaikų auklėjimas – tai sa-
vęs auklėjimas.“

Ilgą laiką ne visai supratau, kokia šios frazės pras-
mė, bet galiausiai mano išvada buvo tokia: mūsų vaikus 
auklėja ne tėvų pamokslai, ne darželis, mokykla ir ne 
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institutas. Mūsų vaikus auklėja gyvenimo būdas: mūsų 
pačių gyvenimo būdas ir gyvenimo būdas visos visuo-
menės apskritai.

Taigi, ką jiems besakytų tėvai ar mokytojai moky-
kloje ar kitoje švietimo įstaigoje, kad ir kokios gudrios 
auklėjimo metodikos jiems būtų taikomos, vaikai nesą-
moningai pasirinks jau susiklosčiusį jų aplinkoje daugu-
mos žmonių gyvenimo būdą.

Taigi paaiškėja, kad vaikų auklėjimas visiškai pri-
klauso nuo jų pačių pasaulėžiūros, nuo to, kaip gyveni tu 
pats, tavo tėvai ir visa visuomenė apskritai. Jei visuome-
nė ligota, nelaiminga, gali gimti tik ligoti ir nelaimingi 
vaikai.

– Jeigu man išsamiai nepapasakosite apie santykius 
su jūsų sūnaus motina, man bus sunku tinkamai patarti, – 
pertraukė užsitęsusią pauzę psichologas.

– Ilgokai tektų pasakoti apie tai. Jei trumpai, gyve-
nimas taip susiklostė, kad aš keletą metų nebendravau su 
sūnumi, ir viskas.

– Na gerai, tada sakykite, ar per visus tuos metus 
kaip nors materialiai parėmėte savo vaiko motiną? Ma-
nau, verslininko materialinė parama – pats paprasčiau-
sias dėmesio šeimai ženklas.

– Ne, neparėmiau. Ji mano, kad viskuo būtiniausiu 
ji apsirūpinusi.

– Negi ji labai turtinga?
– Tiesiog ji viską turi.
Aleksandras Sergejevičius staigiai atsistojo, pakilo 

iš už stalo ir prakalbo greitakalbe:
– Ji gyvena Sibiro taigoje. Ji gyvena kaip atsisky-

rėlė. Jos vardas – Anastasija, jūsų sūnaus – Volodia, o 
jūs pats – Vladimiras Nikolajevičius. Aš jus atpažinau. 
Skaičiau jūsų knygas ir ne kartą.
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– Taip...
Aleksandras Sergejevičius nerimastingai ėmė vaikš-

čioti po kabinetą, tada vėl prakalbo:
– Taigi... Taigi... Nejaugi aš aptikau. Įminiau. Tad 

atsakykite man, prašau, į vieną klausimą. Atsakykite! 
Man tai labai svarbu. Mokslui... Nors ne, neatsakykite. 
Aš pats pasakysiu. Pradedu suprasti...

Esu įsitikinęs, kad visus tuos metus po susitikimo 
su Anastasija jūs intensyviai studijavote psichologiją, fi-
losofiją. Jūs nuolat galvojote apie vaikų auklėjimą. Argi 
ne taip?

– Taip.
– Tačiau išvados, kurias padarėte perskaitęs „protin-

gas“ knygas ir straipsnius, jūsų netenkino. Ir tada pradė-
jote ieškoti atsakymų savyje arba, kitais žodžiais tariant, 
mąstyti apie augančią kartą, apie vaikų auklėjimą?

– Taip, tikriausiai. Bet daugiausia apie savo sūnų.
– Tai neatsiejamai susiję. Atėjote pas mane jau nebe-

tekęs vilties ir nelabai tikėdamasis, jog atsakysiu į jums 
svarbius klausimus. Jei jų negausite iš manęs, toliau tę-
site paieškas.

– Tikriausiai.
– Taigi... Pribloškiama... Pasakysiu jums vardą žmo-

gaus, kuris kur kas stipresnis specialistas ir nepalyginti 
išmintingesnis už mane.

– Kas gi tas žmogus ir kaip patekti į jo konsultaciją?
– Šis asmuo – jūsų Anastasija, Vladimirai Nikolaje-

vičiau.
– Anastasija? Bet ji pastaruoju metu labai mažai kal-

bėjo apie vaikų auklėjimą. Ir būtent ji neleido man ben-
drauti su sūnumi.

– Būtent – ji. Ir aš iki šios akimirkos negalėjau rasti 
logiško paaiškinimo, kodėl ji taip pasielgė. Neįtikėtinas 
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poelgis. Mylinti moteris staiga pareiškia būsimam tėvui, 
kad jis neturėtų bendrauti su savo sūnumi. Situacija ne-
standartinė, niekur anksčiau nepasitaikiusi. Bet rezulta-
tas!..

Rezultatas pritrenkiantis! Juk jai pavyko priversti... 
Ne, šis žodis šioje situacijoje netinka. Anastasijai pavy-
ko sudominti... Ir ką gi? Atleiskite, ne itin išsilavinusį 
verslininką domėtis psichologija, filosofija, vaikų auklė-
jimo klausimais.

Jūs apie tai galvojote visus tuos metus, juk pats fak-
tas, kad atėjote pas mane, tai paliudija. Visus tuos metus 
ji viena auklėjo sūnų, bet tuo pat metu ji auklėjo ir jus. Ji 
rengė susitikimui ir tėvą, ir sūnų.

– Sūnų ji tikrai viena auklėjo. O kalbant apie mane, 
nemanau. Mes apskritai retokai matomės. Ir susitikimai 
mudviejų trumpoki.

– Bet informaciją, kurią ji pateikia per šiuos, kaip 
jūs sakote, trumpokus susitikimus, ligi šiol būtina vis ap-
mąstyti. Stulbinančią informaciją. Jūs, Vladimirai Niko-
lajevičiau, sakote, kad Anastasija mažai kalba apie vaikų 
auklėjimą, bet taip nėra.

Aleksandras Sergejevičius skubiai priėjo prie stalo ir 
išėmė iš stalčiaus storą pilką sąsiuvinį, atsargiai perbrau-
kė ranka ir tęsė toliau:

– Iš jūsų knygų aš tam tikra seka išrašiau visus Anas-
tasijos teiginius apie vaikų gimimą ir auklėjimą, neį-
traukdamas siužeto detalių. Nors gal ir be reikalo išme-
čiau citatas iš konteksto. Siužetas, neabejotinai, svarbu, 
kad būtų lengviau suvokti.

Anastasijos teiginiuose glūdi didžiausia, netgi, saky-
čiau, filosofinė prasmė, itin senos, archajinės kultūros iš-
mintis. Esu linkęs manyti, ir ne tik aš, kad šie postulatai 
išdėstyti kažkokioje senovės knygoje, kuriai – ne mažiau 
kaip milijonas metų.
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Anastasijos teiginiai pasižymi gilumu, gebėjimu 
tiksliai išreikšti pačias svarbiausias, mūsų manymu, 
mintis, kurios aprašytos senovės manuskriptų rankraš-
čiuose ir dabartinių mokslininkų veikaluose.

Kai išrašiau atskirai viską, kas susiję su žmogaus 
gimimu ir auklėjimu, tai... galiausiai gavau traktatą, ku-
riam pasaulyje nėra lygių. Remiantis juo, esu įsitikinęs, 
ateityje bus apginta daugybė disertacijų, suteikta nema-
žai mokslinių laipsnių, bus padaryta neįtikėtinų atradi-
mų, bet svarbiausia yra kitkas – Žemėje atsiras nauja 
rasė, o jos vardas – „Žmogus!“

– Taigi žmogus ir dabar egzistuoja.
– Manau, žvelgiant iš ateities perspektyvos, gali būti 

suabejota nūdienos žmogaus egzistavimo faktu.
– Kaipgi šitaip? Mes su jumis juk egzistuojame, ir 

kaip galima suabejoti mudviejų egzistavimu?
– Egzistuoja mūsų kūnai, mes juos vadiname „žmo-

nėmis“. Bet žmogiškųjų būtybių turinys, psichinė būsena 
ateityje ženkliai skirsis nuo mūsų, vadinasi, pabrėžiant 
skirtumus, būtinai reikės pakeisti pavadinimą. Galimas 
daiktas, šių dienų žmones vadins „tokio tai periodo žmo-
gumi“ arba kitaip bus pavadinti tie, kurie gims ateityje.

– Nejaugi visa tai taip rimta?
– Ir rimta, ir neginčytina. Štai jūs perskaitėte dau-

gybę mokslininkų parašytų knygų apie vaikų auklėjimą. 
Dabar pasakykite man, kokio amžiaus vaiką dera pradėti 
auklėti?

– Kai kurie autoriai mano, kad derėtų pradėti nuo 
vienerių.

– Būtent. Geriausiu atveju – nuo vienerių. Bet 
Anastasija parodė, kaip žmogus formuojasi iki tol... Esu 
įsitikinęs, kad dabar pagalvojote: „Motinos įsčiose.“ 
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Bet jinai įrodė, kad tėvai būsimą vaiką gali formuoti dar 
prieš susitinkant spermatozoidui ir kiaušialąstei. Ir tai 
moksliškai paaiškinama. 

Anastasija pranoksta visus psichologus, kurie egzis-
tuoja ar kada nors egzistavo Žemėje. Jos teiginiai svarūs, 
apima visus vaiko raidos ir jo auklėjimo periodus: prieš 
apvaisinimą, užuomazginį, embrioninį ir tolesnius.

Ji paliečia temas, kurių neįstengė suvokti nei seno-
vės išminčiai, nei dabarties mokslininkai. Ji pabrėžė, kad 
be viso to neįmanoma pagimdyti ir išauklėti visaverčio 
žmogaus.

– Bet to neprisimenu. Aš nerašiau apie periodus.
– Jūs rašėte knygas paliudydamas apie įvykius. 

Anastasija suprato, kad rašysite būtent taip. O tada – ki-
tas ėjimas: ji pati ėmė formuoti tuos įvykius, praktiškai 
suteikdama didžiuliam moksliniam veikalui patrauklią 
pasakojimo formą. Ji kūrė jūsų knygą savo gyvenimu, 
suteikdama žmonėms be galo vertingų žinių. 

Dauguma skaitytojų tai jaučia intuityviai. Daugelis 
žavisi knygomis, bet negali iki galo suprasti tos susiža-
vėjimo priežasties, nes priima anksčiau jiems nežinomą 
informaciją pasąmonės lygmeniu. Tačiau ją įmanoma 
priimti ir sąmoningai. Netrukus jums įrodysiu.

Taigi prieš mus – Anastasijos teiginių apie žmogaus 
gimimą konspektas, jų santrauka. Mudu, aš ir kolega, 
atidžiai juos išnagrinėjome ir pakomentavome. Jis – me-
dicinos mokslų kandidatas, seksopatologas ir priima lan-
kytojus šalia esančiame kabinete. Mudu atlikome ban-
dymus ir išanalizavome situaciją.

Aleksandras Sergejevičius atvertė sąsiuvinį ir šiek 
tiek susijaudinęs iškilmingai prabilo:

– Taigi, pradžia... Laikotarpis prieš apvaisinimą. 
Šiuolaikinės visuomenės praeities ir dabarties apžvalgose 
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šis laikotarpis nenagrinėjamas kaip vaiko auklėjimo 
aspektas. Bet šiandien visiškai aišku: Žemėje ar kur nors 
beribėse visatos erdvėse egzistavo arba dar tebegzistuoja 
kultūra, kurioje vyro ir moters santykiai buvo nepalyginti 
tobulesni nei dabar. Laikotarpis prieš apvaisinimą buvo 
svarbus žmogaus auklėjimo komponentas, o gal ir jo 
pagrindas.

Anastasija, laikydamasi mums nežinomos civiliza-
cijos kultūros papročių, dar prieš vaiko pradėjimą atlie-
ka tam tikrus parengiamuosius darbus. Ji susilpnino jūsų 
seksualinį potraukį. Iš įvykių, aprašytų pirmojoje kny-
goje, aš, kaip psichologas, tai aiškiai matau. Priminsiu 
tų įvykių seką.

Judu su Anastasija taigos poilsiavietėje, jūs geriate 
brendį, užkandžiaujate, o Anastasija siūlomo maisto ir 
alkoholio nė neparagauja. Ji nusivelka viršutinius drabu-
žius ir gulasi ant žolės.

Jūs esate pakerėtas jos įgimto grožio, jums kyla na-
tūralus geismas užvaldyti šią nuostabaus kūno moterį. 
Seksualiai įsiaudrinęs bandote suartėti, paliečiate jos 
kūną ir... prarandate sąmonę.

Nesigilinsime į detales, kaip jinai išjungė jūsų sąmo-
nę. Svarbu kas kita – galiausiai Anastasija jums jau ne-
beatrodė seksualinės traukos patenkinimo objektas. Jūs 
pats apie tai pasakojate, užsirašiau jūsų frazę: „Daugiau 
niekada apie tai nė nepagalvodavau...“

– Taip. Teisybė, po to įvykio poilsiavietėje nebejau-
čiau seksualinio potraukio Anastasijai.

– O dabar apie antrąjį įvykį – pastojimą: pasakoji-
mas apie vaiko pradėjimo kultūrą.

Nakvynė jaukioje žeminėje, šieno ir sudžiūvusių gė-
lių kvapas. Bet jūs nepratęs vienas naktį miegoti taigoje 
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ir prašote Anastasijos gultis šalia. Jūs jau suprantate: jei 
ji bus greta, jums nenutiks nieko bloga. Ji atsigula šalia.

Taigi intymiausioje aplinkoje šalia jūsų atsiduria 
nuostabus jaunas moters kūnas, išsiskiriantis dar viena 
ypatybe – jis spinduliuoja sveikata. Skirtingai nei dauge-
lis anksčiau jūsų matytų moterų kūnų, jis iš tiesų trykšta 
sveikata.

Jūs užuodžiate aromatingą Anastasijos kvėpavimą, 
bet tuo pat metu jums nekyla jokio seksualinio potrau-
kio. Jis iš jūsų išguitas. Erdvė apvalyta kitai psichikos 
būsenai – troškimui pratęsti giminę. Jūs galvojate apie 
sūnų! Apie sūnų, kurio dar nėra.

Štai jūsų frazė knygoje: „Būtų gerai, jei sūnų man 
pagimdytų Anastasija. Ji tokia sveika. Vadinasi, sūnus 
taip pat bus sveikas ir gražus.“ Jūs nevalingai uždedate 
ranką Anastasijai ant krūties, ją glostote, tačiau tai jau 
kitokios glamonės. Jos nėra seksualios. Jūs tarsi glostote 
savo sūnų.

Tuomet rašote apie judviejų lūpų prisilietimą, apie 
lengvą Anastasijos kvėpavimą, o toliau... visiškai jokių 
konkrečių detalių. Toliau jūs iškart aprašote rytą, pui-
kią nuotaiką, kažko nepaprasto nutikimą. Esu įsitikinęs, 
kad leidėjai jums siūlė knygos populiarumui padidinti tą 
naktį aprašyti kuo išsamiau.

– Taip, man jie tikrai ne kartą siūlė tai padaryti.
– Tačiau jūs vis dėlto neaprašėte tos nakties nė vie-

name iš naujų knygos leidimų. Kodėl?
– Nes...
– Pala! Susimildamas, nesakykite. Noriu pasitikrin-

ti, ar mano išvados teisingos. Jūs neaprašėte tos nakties 
seksualinių detalių, nes tiesiog nieko nepamenate, vos 
tik prisilietėte prie Anastasijos lūpų?
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– Taip, nepamenu ir dabar nieko negaliu prisiminti, 
išskyrus neįprastą pojūtį ryte.

– Tai, ką dabar pasakysiu, jums pasirodys neįtikėti-
na. Tą nuostabią naktį tarp judviejų su Anastasija jokio 
sekso nebuvo.

– Nebuvo? O kaipgi sūnus? Aš pats mačiau savo 
sūnų.

– Tą naktį judu tikrai buvote fiziškai artimi. Buvo 
spermatozoidai... galiausiai būta visko, kas esti prade-
dant vaiką, bet sekso nebuvo. Kartu su kolegomis ne 
kartą analizavome, kas jums tada nutiko. Jie, kaip ir aš, 
įsitikinę, kad sekso tarp judviejų su Anastasija nebuvo.

Žodžio „seksas“ reikšmė mūsų laikais suprantama 
kaip kūniškų reikmių patenkinimas, troškimas patenkinti 
kūniškus geidulius. Tačiau kalbant apie nakties įvykius 
taigoje, tokio tikslo nesama, turiu omenyje tai, kad jūs 
neketinote patenkinti savo kūniškų geidulių.

Ketinimas ir tikslas visai kiti – vaikas. Vadinasi, ir 
įvardyti įvykį turime kitaip. Iš esmės čia svarbu ne tik 
terminologija, esmė – kokybiškai kitoks žmogaus gimimo 
būdas.

Dar kartą noriu pakartoti: tai kokybiškai kitoks žmo-
gaus gimimas. Mano teiginys neabstraktus, jį nesunku 
įrodyti moksliniais palyginimais.

Spręskite pats, nė vienas psichologas ar fiziologas 
šiandien neims neigti, kad išoriniai psichiniai veiksniai 
turi įtakos embriono susidarymui motinos įsčiose. Be 
kita ko, didelę ir dažnai lemiamą reikšmę turi ir tai, ko-
kie vyro jausmai nėščiai moteriai.

Mes negalime paneigti ir šios įtakos būsimo žmo-
gaus formavimuisi, vyro požiūrio į moterį jų lytinio 
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artumo momentu. Vienu atveju moteris vertinama kaip 
kūniškų geismų patenkinimo objektas, kitu – kaip ben-
drakurė.

Vadinasi, kitoks bus ir rezultatas. Galimas daiktas, 
vaikas, pradėtas tokiomis sąlygomis, taip stulbinamai 
skirsis savo intelektu nuo kitų vaikų, kaip ir šiuolaikinis 
žmogus – nuo beždžionės.

Seksas ir su juo susiję malonumai kūrybos procese 
nėra savitiksliai, jie yra tik priemonė. Kitokios psichinės 
energijos valdys kūnus, kitokia bus formuojama ir vaiko 
būsena.

Iš to, kas pasakyta, seka pirmoji taisyklė: moteris, 
trokštanti pagimdyti visavertį žmogų, sukurti tvirtą, lai-
mingą šeimą, turi pajusti tą momentą, kai vyras panorės 
su ja suartėti turėdamas tikslą pradėti vaiką ir ims įsi-
vaizduoti savo būsimąjį žmogutį, trokš, kad jis gimtų.

Esant šioms aplinkybėms, vyras ir moteris pasiekia 
tokią psichinę būseną, kuri leidžia jiems patirti didžiau-
sią intymaus suartėjimo malonumą. O būsimasis vaikas 
įgauna energijų, kurių neturi tradiciniu, tiksliau, atsitik-
tiniu būdu pagimdytieji.

– O kaip moteris pajus tą momentą? Kaip ji perskai-
tys vyro mintis? Mintys juk nematomos.

– Glamonės! Pagal jas galės nustatyti. Psichinę bū-
seną visada išduoda išoriniai požymiai. Džiaugsmą – 
juokas, šypsena. Liūdesį – atitinkama akių išraiška, lai-
kysena ir pan.

Šiuo atveju, manau, nesunku atskirti grynai seksu-
alines glamones nuo vyro prisilietimų prie moters kaip 
prie būsimo kūdikio. Tik taip elgiantis įvyksta „kažkas 
tokio“, ką patirti iš visų būtybių, gyvenančių Žemėje, 
gali tik žmogus.

Aprašyti, moksliškai paaiškinti tą „kažką tokio“ nie-
kas ir niekuomet neįstengs. Tuo metu, kai visa tai vyks, 



V. Megre „Tėvonijos knyga“

21

analizuoti neįmanoma. Aš, kaip psichologas, galiu tik 
spėti, kad šio įvykio esmė – ne dviejų fizinių kūnų su-
siliejimas, o nepalyginti daugiau: dviejų žmonių minčių 
susiliejimas į vienį.

Tiksliau: dviejų jausmų kompleksų susiliejimas į 
vienį. Tuomet gautas pasitenkinimas ir patirta palaima 
gerokai pranoks paprasčiausią seksualinį pasitenkinimą.

Jų trukmė nėra trumpalaikė, kaip įprasto sekso metu. 
Nesuprantama maloni būsena gali trukti mėnesius ir net-
gi metus. Tai ir yra tvirtos, mylinčios šeimos pagrindas. 
Būtent apie tai ir kalba Anastasija.

Tai reiškia, kad vyras, kartą tai patyręs, nebegalės 
patirtų pojūčių iškeisti į vien tik seksualinį pasitenkini-
mą. Jis nebegalės ir nebenorės apgaudinėti savo žmonos. 
Savo mylimosios. Būtent nuo šio momento pradeda for-
muotis šeima. Laiminga šeima!

Yra toks posakis: „Santuokos sudaromos danguje.“ 
Šiuo atveju jis visiškai atitinka įvykį. Spręskite patys. 
Kas šiandien yra visuotinai pripažintas dangiškosios 
santuokos liudijimas? Popierėlis, išduotas civilinės me-
trikacijos biuro, visokios bažnyčios apeigos. Juokinga, 
ar ne? Ir juokinga, ir graudu.

Anastasija tiksliai nusako: paliudyti santuoką, suda-
rytą danguje, gali tik neįprasta nuostabi vyro ir moters 
būsena, kurią vainikuoja naujo visaverčio žmogaus gi-
mimas.

Galiu pridurti: dauguma nūnai gimusių vaikų – ne-
santuokiniai. O štai dabar... Dabar aš perskaitysiu savo 
kolegos seksopatologo komentarus.

Seksualiniai vyro ir moters santykiai, aprašyti 
knygoje „Anastasija“, atskleidžia visiškai kitą sekso 
reikšmę.
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