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2005 m. su keturiais draugais dvi savaites keliavau po Gvatemalą. 
Ryškiausias tos nuostabios kelionės, kupinos begalės naujų jaudi-
nančių patirčių, įvykis buvo apsilankymas nacionaliniame Tikalio 
parke apžiūrėti archeologinių radinių, kurių kilmė siekia dar majų 
civilizacijos laikus.

Mes apsistojome džiunglių kotedžuose, kuriuose kiekvienam 
buvo skirta po atskirą kambarį. Mano vyras kartu nekeliavo, to-
dėl kambaryje miegojau viena. Nuo 10 valandos vakaro iki ryto 
ten nebuvo elektros. Man nepavyko kietai įmigti ir aš nubudau 
2 valandą nakties visiškoje, neįžvelgiamoje tamsoje. Buvo tamsu, 
nors į akį durk. Prie lovos neturėjau nei žibintuvėlio, nei mobi-
liojo telefono, todėl nieko nemačiau. Ničnieko! Nei gatvės žibintų 
tolumoje, nei mėnesienos, nei žvaigždžių pro langą. Nieko ir ne-
girdėjau  – džiunglės aplinkui buvo visiškai apmirusios. Iš visko, 
ką esu patyrusi, tai buvo arčiausia pojūčių netekimo. Potyris buvo 
itin nemalonus.

Su pirmaisiais aušros spinduliais apsirengiau ir išbėgau lauk. 
Saulės spinduliai glostė veidą, ir klausydamasi paukščių čiulbė-
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jimo pasijutau atgimusi! Šalia nebuvo matyti nė vieno žmogaus, 
bet aš mėgavausi gamtos grožiu bei spalvomis ir sužavėta stebėjau, 
kaip pro šalį praėjo būrelis šarvuočių, iki tol man dar nematytų 
gyvūnų. Jaučiausi itin dėkinga, kad pasaulis nėra sterilus ir tuščias, 
kaip kad rodėsi tame tamsiame kambaryje. Per tas kelias trumpas 
tamsos valandas labai aiškiai pajutau gyvybiškai svarbų ryšį tarp 
mūsų fizinių pojūčių ir psichinės būsenos.

Mums tiesiog būtina jausti aplinkinį pasaulį, bet kitame jausmų 
ašies gale yra pojūčių perkrova, su kuria galima susidurti gyvenant 
ir dirbant dideliame mieste. Miesto aplinka niekada nesustoja, ji 
tiesiog urduliuoja gyvybe – zuja pėstieji, laksto agresyvūs vairuo-
tojai, puška sunkvežimiai, išmetamosiomis dujomis spjaudosi au-
tomobiliai, švysčioja savižudiški pasiuntiniai ant dviračių, žybsi 
reklamos, dangų užstoja nepertraukiama dantyta pastatų linija, 
raibuliuoja tankiai suspaustų kūnų karštis. Aš asmeniškai dievinu 
tokius miestus kaip Niujorkas, Los Andželas ir Tel Avivas, kuriame 
ir gyvenu, bet kartais reikia bent trumpam nuo viso to pabėgti. 
Skirtingai nei mane, kitus žmones per didelė stimuliacija erzina, 
jiems labiau patinka ramesnės, natūralesnės priemiesčių ar kaimo 
vietovės.

Tarp šių dviejų polių – pojūčių netekimo ir pojūčių perkro-
vos – driekiasi ištisas stimulų spektras. Mums nesveika, kai vi-
siškai prarandame pojūčius ir kai išoriniai stimulai per daug 
veikia. Bet kad ir kur būtume, mus nuolatos pasiekia aplinkos 
stimulai ir signalai. Mes liečiame skirtingos temperatūros ir 
tekstūros daiktus, užuodžiame malonius ir nemalonius kvapus, 
regime galybes spalvų ir kilnojame daiktus, norėdami pajusti jų 
svorį. Didžiumą mus supančio pasaulio sąmoningai suvokiame 
per savo pojūčius. Bet, nors to nė nepastebime, mums nesąmo-
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ningai daro įtaką ir daugybė kitų mūsų pojūčių perduodamų 
fizinių potyrių.

Šioje knygoje leisimės į sistemingai suruoštą kelionę ir aš jums 
atskleisiu, kaip jutiminiai aplinkinio pasaulio potyriai daro įtaką 
racionaliam protui, kurį jūs tikite turį, bei nepriklausomoms min-
tims, kurias tikite galvoją. Paaiškinsiu, kodėl šiltoje temperatūroje 
laikinai pasijuntame draugiškesni, o dėl raudonos spalvos prasčiau 
sprendžiame testus. Parodysiu, kad Dekarto grafike žymėdami ar-
timus taškus pasijuntame emociškai artimesni aplinkiniams ir kad 
į sunkesnį aplanką įsegtas gyvenimo aprašymas sudaro geresnį, 
profesionalesnio žmogaus įspūdį. Be to, pademonstruosiu, kodėl 
švarūs kvapai, kaip langų valiklio, skatina kibti valyti, o dušas prieš 
testą padidina tikimybę sukčiauti. Jei šie teiginiai jums nuskam-
bėjo neįtikėtinai, turiu pasakyti, kad tokie rezultatai buvo pakar-
totinai įrodyti laboratoriniais bandymais ir publikuoti geriausiai 
mokslininkų vertinamuose akademiniuose pasaulio žurnaluose. 
Šie pribloškiantys faktai siūlo būdą analizuoti mūsų protų veiklą. 
O „Pojūčiai“ pirmą kartą pristato šiuos tyrimus jums, plačiam 
skaitytojų ratui.

Knyga yra apie tai, kaip mūsų pojūčiai daro mums įtaką. Dėl 
neregimų mus supančių signalų gali sutrikti mūsų miegas, galime 
neišlaikyti testo ar net įsimylėti. Hanso Kristiano Anderseno pasa-
koje „Princesė ant žirnio“ tik princesė buvo pakankamai jautri ir 
pajuto žirnį per dvidešimt čiužinių ir dvidešimt patalų. Bet, tiesą 
sakant, visi esame itin jautrūs savo aplinkos stimulams. Visai kaip 
princesė, mes ne visada suprantame, koks neapčiuopiamas aksti-
nas mus trikdo, bet vis tiek esame jo veikiami.

Daugelis tokių stimulų pasekmių yra trumpalaikės; jos efeme-
riškai tvyksteli mūsų pasąmonėje, bet ilgalaikių pokyčių neįvyksta. 
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Bet tai, kas yra laikina, nebūtinai yra nereikšminga. Mūsų poelgiai 
veikiant tokiems stimulams gali gerokai pakeisti mūsų veiksnumą 
verslo susitikime, klasėje ar sportuojant. Jie gali pakeisti mūsų po-
jūčius per pirmąjį pasimatymą ir daromą įspūdį per darbo pokalbį. 
Ši knyga atskleis jums tokius akstinus, ar „žirnius“, ir jų padarinius 
jums ir kitų žmonių mintims bei veiksmams.

Mano tyrimai apie aplinkos poveikį žmonėms iš principo pra-
sidėjo, kai buvau aštuoniolikos ir stojau tarnauti Izraelio gynybos 
pajėgose. Ten mane paskyrė į įslaptintą bunkerį, einantį per kelis 
aukštus po žeme. Buvau pirmakursė, studijavau psichologiją, ir 
bazėje dirbdavau keturiasdešimt aštuonių valandų pamainomis, 
kad galėčiau lankyti universitetą. Jame klausydavausi paskaitų 
apie žmonių sąmonę ekstremaliomis sąlygomis, o tada, jausda-
masi šiek tiek ironiškai, grįždavau į metalinį urvą be miego dirbti 
dar dvi dienas iš eilės. Iš principo mano gyvenimas buvo ekspe-
rimentas.

Bazėje gyvenome ir dirbome nuolatos apšviesti dienos šviesos 
lempų, kvėpuodami tuo pačiu perpumpuojamu oru. Nusnūsdavo-
me mažuose užtemdytuose kambarėliuose, kuriuose didumą savo 
laiko po žeme nustodavau jausti dienos ir nakties ciklą. Pakilusi iš 
po žemių, universitete pasinerdavau į psichologiją, todėl, grįžusi į 
bunkerį, noromis nenoromis imdavau tyrinėti kiekvieną savo ko-
legų kareivių veido išraišką ar keistą poelgį. Tada pati dar nesuvo-
kiau, kad mane masina tai, kaip mus formuoja ir kokią įtaką mums 
daro mūsų aplinka. Pasaulis man tapo laboratorija.

Gavusi klinikinės psichologijos laipsnį, studijas pratęsiau Har-
varde. Tapusi psichologijos profesore, tyriau, kaip stereotipai, as-
meninės savybės ir kultūra daro įtaką mūsų elgsenai, o specializa-
vausi vaikų ir suaugusiųjų lyties identiteto psichologijoje. Atlikau 
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įdomius eksperimentus, jų rezultatus publikavo prestižiniai žur-
nalai. Aš iš tiesų mėgau tai, kuo užsiėmiau.

Tada, 2008 m., žurnale „Science“1 perskaičiau Laurence’o William-
so ir Johno Bargho tyrimą. Šie du mokslininkai padarė atradimą, 
kad šiltą kavos puodelį tyrime laikantys žmonės kitą asmenį daž-
niau palaikydavo emociškai šiltu. Šio ir į jį panašių tyrimų rezul-
tatai, atskleidę subtilų, bet svarbų poveikį mūsų mintims, įspū-
džiams ir sprendimams, atrodė kone iš mokslinės fantastikos. Jie 
mane paveikė taip, kaip joks iki tol girdėtas tyrimas. Išanalizavusi 
tyrimą, prisiminiau, kaip dvyliktoje klasėje perskaičiau knygą apie 
psichoanalizę ir buvau sužavėta, sužinojusi apie pasąmonės įtaką 
mūsų mintims ir kūnui. Pasakojimai apie pacientus, kentusius to-
kius fizinius negalavimus kaip paralyžius ar regėjimo sutrikimas, 
išgydytus su jais kalbantis, pacientams suvokus pasąmoninius jų 
simptomus lemiančius veiksnius, įkvėpė mane tapti psichologe. 
Tai buvo tikra psichologijos revoliucija.

Ankstesni tyrimai buvo atlikti laboratorijose su paprastais 
žmonėmis, nepatyrusiais patologinių ligų. O naujausieji nagrinė-
jo kasdienį elgesį, pavyzdžiui, bendravimą su draugais, kandidatų 
į darbo vietą vertinimą ar sprendimus socialinėje aplinkoje. Dar 
daugiau, imta tyrinėti ne užslėpti ir nuslopinti motyvai, troškimai 
ar baimės, kurios nesąmoningai darė įtaką žmonių elgsenai. Ne, 
imta nagrinėti fizinius pojūčius, kuriuos mes patiriame nuolatos ir 
kurie nesąmoningai daro įtaką mūsų poelgiams.

Daugelis mūsų norėtume tikėti, kad valdome savo elgesį; todėl 
šiek tiek nesmagu sužinoti, kad mūsų elgseną nuolatos veikia, re-
gis, nesvarbūs aplinkos veiksniai ir fiziniai pojūčiai. Išvados prie-
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šinosi intuicijai – todėl jos mane ir traukė. Nusprendžiau vėl imti 
tirti ryšį tarp kūno ir proto, bet šįkart jau pasitelkusi naują požiūrį, 
dabar vadinamą įkūnyto pažinimo teorija.

Užaugau judriame Tel Avive, bet vasaras leisdavau su teta jos kibu-
ce, kuriame užgimė kai kurie geriausi mano vaikystės prisimini-
mai. Tomis dienomis gyvenimas kibuce buvo kaip gyvenimas kito-
je planetoje – ten nebuvo telefonų, nebuvo automobilių, tęsėsi tik 
begaliniai laukai su šen bei ten išdygusiais namais. Žmonės buvo 
kitokie, ramesni; net jų veido išraiškos buvo kitokios. Kiekvieną 
kartą ten apsilankiusi pastebėdavau, kad pasikeičiu. Visi jautėmės 
didesnio kraštovaizdžio ir didesnio tikslo dalimi; buvome artimes-
ni gamtos jėgoms, jos stipriau valdė mūsų gyvenimą ir ritmą. Vie-
ną vasarą ten man tiesiog nušvito, kad mes esame artimesni bu-
riniams nei motoriniams laivams; nors rankose laikome šturvalą, 
nematoma vėjo jėga yra daug svarbesnė už mūsų veiksmus. Dabar, 
suaugusi, visą gyvenimą tyrinėjusi protą, pagaliau galiu įrodyti, 
pasitelkusi įkūnyto pažinimo teoriją, kad ta maža mergaitė lau-
kuose buvo teisesnė, nei pati nutuokė.

Kiekvieną dieną mus veikia temperatūra, tekstūra, svoris, gar-
sas, skonis, kvapas ir ištisa kitų fizinių pojūčių simfonija. Ji judi-
na mus nė nesuvokiant, kad esame judinami. Jaučiamės valdantys 
savo sprendimus bei veiksmus ir atsakingi už juos, bet jiems di-
džiulę įtaką daro, o kartais ir lemia, mus supantis juslinis pasaulis.

Aš trisdešimt metų dariau tyrimus, nagrinėjau kitų mokslinin-
kų bandymus ir mokiau studentus, ir dabar mane labiau nei kada 
iki šiol įkvepia ši įkūnyto pažinimo teorija. Kai pasakoju savo stu-
dentams apie naujausius tyrimus, regiu jų akyse nuostabą. O kai 
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kartu su jais atlieku savo eksperimentus, nustebiname patys save. 
Pavyzdžiui, keletas tyrimų atskleidė, kad moralines žmonių verty-
bes nulemia nemalonūs skoniai. Spėju, kad jūs, kaip ir dauguma 
žmonių, esate įsitikinę, jog moralinės jūsų vertybės kyla iš gilių 
vidinių įsitikinimų, kurie nė už ką nepasiduotų paprastiems, laiki-
niems aplinkos pokyčiams.

Pradėsiu aptardama temperatūros įtaką mūsų nuotaikoms ir 
daromiems sprendimams. Pasirodo, yra priežastis, kodėl kartais 
pučiame karštą orą, o kartais  – šaltą. Tikiu, kad šie novatoriški 
eksperimentai, iš jų kilusios teorijos ir jų reikšmė gyvenimui jus 
pakerės taip pat, kaip ir mane bei mano studentus.



2

Švelnūs derybininkai ir šiurkštūs  
klientai: tekstūra

Pradžios knygoje pasakojama istorija apie Ezavą ir Jokūbą, pa-
triarcho Izaoko sūnų. Vyresniajam sūnui, Ezavui, storžieviškam 
medžiotojui, priklausė pirmagimystės teisė, arba palikimas. Bet 
peralkęs po medžioklės jis už dubenį troškinio pardavė savo teisę į 
palaiminimą Jokūbui, motinos mylimiausiam sūnui. Atėjus laikui 
jų nusenusiam, aklam tėvui palaiminti Ezavą, Jokūbas užėmė savo 
brolio vietą ir, norėdamas apgauti tėvą, apsivyniojo rankas ir kaklą 
ožkenomis, kad atrodytų toks pat plaukuotas kaip ir Ezavas. Iza-
okas tesivadovavo lytėjimu, todėl tik padarė pastabą, kad „balsas 
kaip Jokūbo, bet rankos yra Ezavo“, ir palaimino Jokūbą.

Ši istorija parodo, kad lytėjimas yra svarbus ne tik pajaučiant 
mus supantį fizinį pasaulį. Jis gali mums padėti pajusti ir tai, kas 
glūdi po paviršiumi. Kaip ir Izaokas, kai reikia susigaudyti dauge-
lyje situacijų, mes bandome apčiuopti aplinką. Be viso kito, ši is-
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torija perspėja pernelyg nepasikliauti ribotais ir prieštaringais po-
jūčiais darant svarbius sprendimus. Ji parodo, kad verta suabejoti 
savo juslėmis, gavus prieštaringus signalus, nesivadovauti prielai-
domis ar vien tikėjimu ir pasikliauti galva. Ir, savaime suprantama, 
ji mus perspėja pernelyg neiškelti trumpalaikio akimirksnio pasi-
tenkinimo, kaip maistas, virš ilgalaikio, kurio sulauktume pasiekę 
didesnį tikslą, kaip kad pasielgė Ezavas, leidęs fiziniam savo pilvo 
troškimui atimti iš savęs palikimą. „Ak, kokį painų mezgam tinklą 
pirmą kartą mokydamiesi apgaulės “, – rašė Walteris Scottas. Sau-
gokitės, kad neatsidurtumėte sudėtingoje situacijoje. Pasitikėdami 
savo pojūčiais iš tiesų galite apsigauti.

Pojūčiai teikia svarbią, mūsų išgyvenimui būtiną informaciją, 
bet turime atskirti prieštaringas jų teikiamas žinias ir protingai jas 
įvertinti.

Pasakojimai ir metaforos perspėja mus apie spąstus, kuriuos 
mums gali paspęsti mūsų pojūčiai. Jokūbas sugebėjo pasitelkti įkū-
nytą pažinimą savo naudai; Izaokas trumpą, bet svarbią akimirką 
leido savo pojūčiams užtemdyti sveiką protą ir pakeitė Biblijos is-
toriją. Įvertinti situaciją ar atpažinti kito asmens motyvų prigimtį 
(nesvarbu, ar tas asmuo pats suvokia savo motyvus, ar ne) gali būti 
sudėtinga. Tiesa yra tai, ką mes manome gaunantys savo pojūčiais 
ir apdorojantys savo protu – ir sąmoningu, ir pasąmoniniu. Mūsų 
pasakymai atspindi mūsų mintis. „Sunki diena“, „šiurkštus elge-
sys“, „minkštas nusileidimas“, „kietas derybininkas“, „šiurkščios 
manieros“ – visos šios metaforos yra susijusios su lytėjimu. Bet ar 
jos tėra atsitiktinės mūsų kalbos puošmenos, ar susijusios su giles-
ne mūsų prigimties dalimi?

Pasirodo, kad atsakymas glūdi po oda – ir dar giliau. Oda yra 
pats didžiausias ir jautriausias žmonių kūno organas. Ji dengia visą 
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mūsų kūną, nuo jautrių džiazo pianisto pirštų galiukų iki suragėju-
sių vaikščiotojo žarijomis padų. Mes norime užmegzti ryšį su savo 
mylimaisiais, o tai paprastai reiškia ne fizinį lytėjimą, o bendravi-
mą. Evangelijoje pagal Morkų pasakyta, jog tam, kad Jėzus dvasiškai 
paliestų žmogų, tas žmogus turi būti pasiryžęs paliesti Jėzų. Kodėl 
nepakanka pamatyti ir išgirsti Jėzų, kad būtum jo paveiktas? Savai-
me suprantama, po Jėzaus gyvenusias kartas veikė jo žodžiai, bet 
pirmuosius sekėjus įtikino jo asmenyje įkūnyta dvasia ir gebėjimas 
paliesti ir būti paliestam kūnu virtusios dvasios. Ir šiandien savo 
kalboje labai dažnai vartojame su lytėjimu susijusius žodžius, nes 
lytėjimas yra intymiausias kelias pažinti ir užmegzti ryšį su pasauliu.

Mokslininkai yra sukūrę teoriją, kad dar prieš išrasdami kalbą 
mes bendravome be žodžių, be kita ko, ir lytėjimu. Vos gimę ben-
draujame neverbaliniu būdu, o vėliau pereiname į verbalinį. Per 
savo tėvų ar globėjų lytėjimą – apkabinimus ir bučinius, žindymą 
ir laikymą – kūdikiai susipažįsta su juos supančiu pasauliu. Psi-
chologai yra atskleidę lytėjimo svarbą vaikų brendimui. Lytėjimas 
sustiprina vaikų saugumo jausmą ir pagerina jų socialinius įgū-
džius. Remiantis pagarsėjusiais tragiškais vaikų, Rumunijos prie-
glaudose užaugusių be jokio žmogiško kontakto, atvejais, lytėjimo 
trūkumas sutrikdė jų emocinį, socialinį ir protinį vystymąsi.12

Lytėjimas taip pat veikia suaugusiųjų elgseną, pavyzdžiui, pa-
klusnumą, altruizmą ir polinkį į riziką. Per vieną tyrimą parda-
vėjai, prekybos centre priėję prie pirkėjų, paprašė paragauti naujo 
užkandžio. Prašydami jie švelniai palietė pirkėjų žastą. Tas lytėji-
mas, pasirodo, paskatino pirkėjus paragauti mėginuką ar net nu-
sipirkti užkandį.13 Neseniai atlikto tyrimo metu buvo išsiaiškinta, 
kad švelnus patapšnojimas per petį padrąsino žmones imtis finan-
sinės rizikos, ir taip tikriausiai įvyko dėl sustiprėjusio saugumo 
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jausmo.14 Kitas tyrimas parodė, kad maždaug sekundėlę pirkėjus 
už rankos ar peties palietusios padavėjos gaudavo didesnius arbat-
pinigius15. Bet tas trumpas prisilietimas nepaveikė klientų padavė-
jos ar restorano atmosferos įvertinimo; peršasi išvada, kad klientai 
nepastebėjo, kokį poveikį jų elgsenai turėjo prisilietimas.

Prisilietimas prie kito žmogaus sustiprina pasitikėjimą ir norą 
bendradarbiauti. Jis susilpnina mūsų grėsmės suvokimą, puoselėja 
saugumo jausmą ir atpalaiduoja. Neramiems žmonėms naudinga 
ką nors liesti ar laikytis už rankų. Nuėjus pas daktarą atlikti skaus-
mingos procedūros, švelnus daktaro prisilietimas prie galvos ar 
pečių gali numalšinti nerimą. Masažas po sunkios dienos darbe 
man padeda atsipalaiduoti, net jei raumenys nėra labai įsitempę ar 
aš nesijaučiu itin nerami.

Lytėjimo poreikis paskatino mokslininkus bandyti sukurti 
žmogaus prisilietimą imituojančius produktus. Pavyzdžiui, „apsi-
kabinimo marškinėliai“ perduoda žmonių prisilietimą: jie yra pa-
gaminti iš minkštų, malonių prisiliesti medžiagų ir turi sudėtingus 
spaudimo jutiklius, kuriuos galima aktyvuoti įvairiomis technolo-
gijomis, pavyzdžiui, programa mobiliajame telefone.16 Jie net sti-
muliuoja po apsikabinimo kylančią emocinę reakciją, pavyzdžiui, 
sulėtėjusį širdies ritmą. Kitas išradimas pasitelkia lėles, specialia 
„valdoma pižama“ apsivilkusiam vaikui perteikiančias apkabini-
mo pojūtį.17 Žmonės yra pasiryžę sugaišti laiko ir išleisti pinigų, 
kad užmegztų ryšį per technologines inovacijas, ne tik tvirtu sena-
madišku apsikabinimu ilgai nesimačius.

Mūsų lytėjimo pojūtis neapsiriboja žmogaus prisilietimu. Mes 
nuolatos ką nors jaučiame, nors dažnai apie tai nė nesusimąstome. 
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Dėvėdami drabužius ir laikydami knygas, krepšius, kompiuterius, 
išmaniuosius telefonus ar „iPadus“ jaučiame minkštumą, kietumą, 
šiurkštumą ir glotnumą. Namie, biure ir restorane jaučiame atlošus, 
pagalves ir kėdes, kurios yra kietos ar minkštos. Dienai baigiantis 
gulamės į lovą, kurios minkštumą ar kietumą patys išsirinkome. 
Šluostomės minkštais ar šiurkščiais rankšluosčiais, o per pilateso 
ar jogos užsiėmimus mankštinamės ant plonų ir minkštų kilimėlių.

Žodžius, nusakančius lytėjimą, vartojame ir metaforiškai. Pa-
vyzdžiui, „sunkus“ apibūdina sunkią, nemalonią situaciją ar laiko-
tarpį, nes juos gali būti nelengva ištverti, kaip ir sunkų daiktą gali 
būti sunku panešti. Žodžiu „minkštas“ apibūdiname žmogų, su 
kuriuo lengva sutarti ar kurį galima lengvai formuoti kaip minkš-
tą, klusnų molį. O žodis „kietas“, priešingai, vartojamas apibūdinti 
nepalenkiamam, nesukalbamam žmogui, kurį, kaip ir nelabai pa-
siduodančią medžiagą, sunku įtikinti pasikeisti.

Metaforos išreiškia gilesnį ryšį tarp mūsų fizinių pojūčių ir elg-
senos bei sprendimų. Keli mokslininkai tyrinėjo, ar tokie metafo-
riškai vartojami žodžiai kaip „kietas“ ir „minkštas“ yra tik kalbos 
priemonės, ar mūsų liečiamų objektų tekstūra gali daryti įtaką 
mūsų elgesiui. Ar gali kieta arba minkšta kėdė pakeisti mūsų elg-
senos lankstumą ar nenuolaidumą? Galbūt mums reikėtų atidžiai 
žiūrėti, ant ko sėdamės per sunkias derybas? Šiame skyriuje ban-
dysime atsakyti į aukščiau iškeltus klausimus.

Kieti žmonės minkšta širdimi

Per kiekvienas atostogas važiuoju į San Diegą aplankyti savo du-
kros ir anūkių. Man be galo patinka būti su jomis, klausytis jų is-
torijų ir pasakoti savas. Dieną, kai vaikai yra mokykloje, mėgstu 
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išeiti pakvėpuoti grynu oru, einu pasivaikščioti po paplūdimį. San 
Diego orai yra malonūs, o tais žavingais paplūdimiais gali nueiti 
ne vieną kilometrą. Paprastai kokias pusantros valandos vaikštau 
su gera drauge, o paskui prisėdame kurioje nors kavinėje prie pa-
plūdimio.

Paplūdimiu galima vaikščioti dvejopai: smėliu arba taku. Abu 
maršrutai yra šalia vienas kito, bet takas yra kietas – jis sukaltas iš 
medinių lentų. Mudvi su drauge neturime mėgstamiausio kelio, 
todėl kartais vaikštome smėliu, o kartais – lentų taku.

Jau kurį laiką pastebėjau, kad mano draugė retkarčiais būna la-
bai tiksli, o kitomis dienomis – daug lankstesnė. Kartais jai visai 
nesvarbu, kurioje kavinėje prisėsime, o kartais ji reikalauja, kad 
tiksliai laikytumės pradinio plano. Visada maniau, kad taip būna, 
kai ji yra prastos nuotaikos, ir tikėjau, jog jai pasitaiko gerų ir blo-
gų dienų. Bet pastaruoju metu pastebėjau, kad ji nebūna lanks-
tesnė nei tomis dienomis, kai vaikščiojame iš lentų sukaltu taku, 
nei tomis, kai vaikštome smėliu. Ar gali būti, kad minkštumo ir 
kietumo pojūtis po pėdomis suminkština ar sukietina mano drau-
gės elgesį?

Grupė tyrėjų iš Harvardo, Jeilio ir MIT* šiam klausimui sky-
rė ne vieną eksperimentą.18 Per pirmą eksperimentą jie sugalvojo 
kūrybingą būdą priversti eksperimento dalyvius liesti minkštus ar 
kietus objektus. Jie paprašė praeivių stebėti mago pasirodymą ar 
jame dalyvauti. Tikriausiai esate matę, kad, prieš atlikdamas kai 
kuriuos triukus, pavyzdžiui, paversdamas nosinaitę balandžiais ar 
ištraukdamas iš dėžės pinigus, jis dažnai paprašo ko nors iš audi-

* Massachusetts Institute of Technology  – Masačusetso technikos institutas 
(vert. past.).
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torijos paliesti objektą, kad įsitikintų, jog jame nieko nėra. Taigi 
tyrėjai paprašė praeivių apžiūrėti objektą, kurį naudos magas. Pusė 
dalyvių turėjo apžiūrėti kietą medžio trinką, o kita pusė – minkštą 
antklodę. Tada tyrėjai dalyviams pasakė, kad mago pasirodymas 
atidėtas, ir davė jiems kitą, regis, nesusijusią užduotį.

Jie paprašė dalyvių perskaityti pastraipą, kurioje aprašomas 
dviprasmiškas darbuotojo ir jo viršininko bendravimas. Dalyviai 
turėjo įvertinti kelias darbuotojo savybes, iš kurių kelios buvo 
susijusios su griežtumu ir nelankstumu. Dalyviai, lietę minkštą 
antklodę, darbuotoją įvertino kaip gana lankstų ir ne tokį griežtą 
(kitaip tariant, švelnesnį), o dalyviai, lietę kietą trinką, – kaip ne-
lankstų ir griežtą. Bet visiems jiems buvo duota perskaityti ta pati 
scena. Abiejų grupių dalyviai kitas savybes, tokias kaip rimtumas 
ir komunikabilumas, įvertino vienodai; jų nuomonės išsiskyrė tik 
dėl savybių, susijusių su griežtumu ir nelankstumu.

Tyrėjai norėjo išsiaiškinti, ar kieto arba minkšto objekto lytė-
jimas paveiks ne tik dalyvių suvokimą ir vertinimą, bet ir elgesį, 
pavyzdžiui, svarbų derybų metu. „Minkštas“ derybininkas kitus 
derybų dalyvius regi kaip draugus ir nori pasiekti sutarimą, net jei 
ir teks daryti kompromisų. Toks asmuo lengviau pakeis savo pra-
dinę poziciją, kad tik pasiektų sutarimą. Tuo tarpu „kietas“ derybi-
ninkas, priešingai, į kitus derybų dalyvius žiūri kaip į priešininkus. 
Paprastai kitais derybininkais jis nepasitiki ir savo pradinės pozi-
cijos kompromisais nenori pakeisti.

Mokslininkai tyrė, kaip minkštų ar kietų daiktų prisilietimas 
gali paveikti mūsų „minkštumą“ ar „kietumą“ prie derybų stalo. 
Per šį tyrimą jie neprašė dalyvių palaikyti minkštą ar kietą objektą, 
bet liepė jiems sėstis ant medinės arba minkštos kėdės ir įsivaiz-
duoti, kad yra automobilių salone ir nori nusipirkti kokį nors auto-
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mobilį. Dalyvių buvo paprašyta pateikti du pasiūlymus – pradinį ir 
atsarginį. Sėdėjusieji ant minkštos kėdės pradinį pasiūlymą pakei-
tė labiau, nei sėdėjusieji ant kietos. Minkštos kėdės suminkštino 
derybininkų širdis.

Minkštumo ir kietumo savybės yra priskiriamos ne tik žmo-
nėms ir elgesiui, bet ir klasėms, pavyzdžiui, apibūdinant lytis. Nors 
lyčių vaidmenys yra gerokai pasikeitę, kai kurios savybės stereoti-
piškai yra priskiriamos vyrams ar moterims. Viena šių savybių yra 
minkštumas (švelnumas). Kad ir kaip nemėgtume šio išankstinio 
nusistatymo, tiesa yra ta, kad moterys yra laikomos švelnesnėmis 
už vyrus, o vyrai – „kietesniais“ už moteris.

Grupė mokslininkų atliko du tyrimus norėdami nustatyti, ar 
mūsų protas minkštumo ir kietumo fizinius pojūčius susieja su 
moteriškais arba vyriškais bruožais.19 Per pirmąjį tyrimą daly-
viams kompiuterio ekrane buvo pateikti aštuoni sunkiai atskiria-
mos lyties veidai ir dalyvių buvo paprašyta atspėti, kuris yra vyro, 
o kuris – moters. Dar dalyvių buvo paprašyta tuo pat metu maigyti 
kamuolį; jiems buvo pasakyta, kad eksperimentu tiriamas žmonių 
gebėjimas atpažinti veidus atliekant kitą užduotį. Dalyviai buvo 
padalyti į dvi grupes: vienai grupei buvo duotas minkštas kamuo-
lys, o kitai – kietesnis. Maigiusieji kietesnį kamuolį neaiškų vei-
dą dažniau palaikydavo vyrišku. Kitaip tariant, kieto ar minkšto 
daikto lytėjimas paveikė dalyvių nuomonę apie tai, ar mato vyrą 
ar moterį.

Per antrą tyrimą dalyvių vėl buvo paprašyta suskirstyti veidus į 
vyriškus ir moteriškus. Šį kartą veidai buvo pateikti ne kompiute-
rio ekrane, o ant popieriaus, ir dalyviams buvo liepta tušinuku už-
rašyti atsakymą ant lapo. Pirmosios grupės dalyviams buvo pasa-
kyta tušinuką spausti stipriau, nes po lapu buvusi kalkė ir tyrėjams 
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reikėję dviejų kopijų. Kitos grupės buvo paprašyta rašyti švelniai, 
kad nepažeistų po apačia gulinčios kalkės. Šįkart tyrėjai išsiaiški-
no, kad stipriai tušinuką spaudę dalyviai veidus palaikė vyriškais 
dažniau už dalyvius, kurie tušinuką spaudė švelniai.

Taigi nuo to, kaip stipriai spaudžiamas tušinukas, tai yra nuo 
kietumo ir minkštumo pojūčio, priklauso, kokiai asmenybei pri-
skiriame veidą. Galbūt panašius rezultatus gautume ir kitose kate-
gorijose, kurios asocijuojasi su kietumu ir minkštumu? Keli tyrėjai 
šį klausimą pritaikė dviem socialinėms kategorijoms: akademi-
nėms disciplinoms ir politiniams ryšiams.

Akademinės disciplinos buvo suskirstytos į „kietąsias“ ir 
„minkštąsias“. Gamtos mokslai ir fizika yra vadinami tiksliaisiais, 
arba „kietaisiais“, mokslais, o socialiniai – „minkštaisiais“, ne to-
kiais tiksliais, mokslais. Man toks skirstymas nepatinka ypač todėl, 
kad psichologija dažnai laikoma socialiniu, arba „minkštuoju“, 
mokslu, nors mes, psichologai, atliekame valdomus eksperimen-
tus ir rezultatus apskaičiuojame tiksliai, visai kaip gamtos ir fizikos 
mokslininkai.

Kalbant apie politiką, Jungtinėse Valstijose respublikonai iš 
principo į ekonomiką bei užsienio santykius ir tokias socialines 
problemas kaip abortą ar vienos lyties santuokas žiūri „kiečiau“ ir 
yra laikomi „kietesniais“ už demokratus, kuriuos dauguma ame-
rikiečių laiko „minkštesniais“, geraširdiškesniais ir labiau įsijau-
čiančiais į kitų žmonių jausmus.20

Viename eksperimente tyrėjai stebėjo, ar minkšto arba kieto 
objekto lytėjimas paveiks dalyvių nuomonę apie tai, ar matomas 
žmogus yra demokratas ar respublikonas arba fizikas (tiksliukas, 
„kietasis“ mokslininkas) ar istorikas („minkštasis“ mokslinin-
kas).21 Kitame eksperimente dalyviams maigant minkštą ar kietą 
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kamuolį buvo parodyti keturių vyrų ir keturių moterų veidai ir pa-
prašyta atspėti, kuriai partijai kuris žmogus priklauso. Rezultatai 
buvo panašūs į gautuosius vertinant lytis: dalyviai, maigę minkštą 
kamuoliuką, daugiau veidų priskyrė demokratams.

Dar kitame eksperimente dalyviams buvo pateiktos profesorių 
nuotraukos ir paprašyta suskirstyti nufotografuotuosius į fizikus ir 
istorikus. Palyginti su maigiusiais minkštesnį kamuoliuką, kietąjį 
maigę dalyviai daugiau veidų priskyrė fizikams.

Šie rezultatai parodo, kad prisilietimas prie ko nors minkšto 
(švelnaus) ar kieto daro įtaką mūsų skirstymui į kategorijas. Minkš-
tų ar kietų objektų lytėjimas aktyvuoja psichologines minkštumo 
ar kietumo koncepcijas. Šie fiziniai pojūčiai turėjo įtakos žmonių 
bendravimo vertinimui ir jų priskyrimui tam tikrai kategorijai. 
Pojūčiai paveikė žmonių elgesį.

Palyginkime šiurkštų paviršių su glotniu

Vieną dieną mano trejų metukų anūkė Natalija pastebėjo, kad jos 
tėtis yra prastos nuotaikos. Nuotaika yra labai sudėtingas dalykas 
(jei ją išvis galima vadinti „dalyku“). Yra mokslininkų, kurie per 
visą savo karjerą tiria nuotaikas, bet būdama „psichologė“ Natalija 
akimoju sugalvojo paaiškinimą prastai tėvelio nuotaikai – jis buvo 
piktas, nes jam ant veido augo plaukai. Natalija turėjo omeny jo 
neskustas barzdos ražienas, bet man tai pasirodė labai miela, ko-
kios dažnai ir būna vaikų mintys. Aišku, jis jaučiasi nusiminęs, nes 
jo veidas toks šiurkštus, galvojo Natalija.

Daugelyje kalbų šiurkštumas yra siejamas su sunkumais, frus-
tracija ir skausmu, o tokios asociacijos gali rodyti esant gilesnį, 
įkūnytą pojūčio ryšį su žodžiu.
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Kai būdama jauna karė tarnavau oro pajėgose, mano dalinys 
dirbdavo pamainomis. Naktinė pamaina buvo nuo 7 valandos 
vakaro iki 8 valandos ryto, o tada, grįžę namo, gaudavome laisvą 
dieną ir naktį; kitą rytą vėl grįždavome į barakus. Naktinės pa-
mainos tiko man ir derėjo su mano universiteto darbotvarke, bet 
vis tiek jų nepakenčiau. Naktimis pasidalydavome į dvi grupes, 
ir abi grupės naktį gaudavo po keturias valandas miego mažame 
kambarėlyje. Aiškiai pamenu, kad tų lovų paklodės ir antklodės 
buvo labai šiurkščios. Po kiek laiko supratome, kad galime atsi-
nešti savo rankšluosčius, pagalvių užvalkalus ir paklodes, ir mūsų 
miegas tapo kur kas patogesnis ir malonesnis. Pradėjau galvoti, 
kad naktinės pamainos nėra tokios jau blogos, ir man kur kas 
labiau patiko per jas su draugais leidžiamas laikas. Atmosfera 
tapo malonesnė; dirbome darniai, kildavo kur kas mažiau ginčų 
ir konfliktų. Visi supratome, kad yra gerokai maloniau miegoti 
tarp švelnių paklodžių ir antklodžių nei tarp šiurkščių, bet nė ne-
įsivaizdavome, kad šis pasikeitimas pagerins ir mūsų tarnavimą. 
Dabar, po daugelio metų, tikiu, kad fizinis šiurkštumas ir švelnu-
mas veikė mūsų elgseną ir bendravimą. Mes miegojome ne ant tų 
paklodžių.

Grupė mokslininkų tyrė, ar dėl prisilietimo prie glotnaus ar 
šiurkštaus objekto tyrimo dalyviams žmonių bendravimas gali pa-
sirodyti sklandus ar šiurkštus.22 Norėdami sukurti šiurkštumo ar 
glotnumo pojūtį tyrėjai dalyviams davė sudėti dėlionę ir pasakė, 
kad tai yra pažintinis testas. Pusei dalyvių buvo duotos dėlionės 
su glotniomis, laminuotomis detalėmis, o kitai pusei  – padeng-
tos šiurkščiu švitriniu popieriumi. Baigus dėlioti, dalyvių buvo 
paprašyta prisidėti prie kito tyrimo, neva visiškai nesusijusio su 
„pažintiniu“ testu. Jie perskaitė tyčia miglotai parašytą pastraipą 
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apie dviejų žmonių bendravimą – jų pokalbis buvo nei labai drau-
giškas, nei panašus į ginčą. Tada dalyviai turėjo nuspręsti, ar jie 
kalbėjosi draugiškai ar nedraugiškai, kalbėdami stengėsi konku-
ruoti ar buvo linkę padėti, tai buvo diskusija ar ginčas.

Studentai, dėlioję dėlionę, padengtą švitriniu popieriumi, ben-
dravimą įvertino kaip labiau konkurencingą, nedraugišką ir pa-
našesnę į ginčą, o studentams, dėliojusiems glotnią dėlionę, ben-
dravimas pasirodė draugiškesnis ir nekonkurencingas. Nors visi 
dalyviai perskaitė tą pačią pastraipą, vien nuo prisilietimo prie 
šiurkštaus ar glotnaus objekto jų požiūris į bendravimą pasikei-
tė. Abiejų grupių dalyviai vienodai įvertino pastraipoje aprašytų 
žmonių familiarumą. Dalyviams dėliojant skirtingas dėliones išsi-
kreipė tik jų požiūris į santykių šiurkštumą ar sklandumą.

Kodėl tekstūra yra svarbi: patirties pastoliai

Mums patiems to nesuvokiant, nuolatos liečiamų įvairių daik-
tų tekstūra veikia mūsų požiūrį, sprendimus ir elgseną. Paliesti 
šiurkštūs, glotnūs, kieti ar minkšti daiktai veikia mūsų susidaromą 
įspūdį apie situaciją ir kaip mes elgiamės. Kad ir kaip neįtikimai 
skambėtų tyrimų rezultatai, žvelgiant per įkūnyto pažinimo priz-
mę jie atrodo visai logiški. Vadinasi, metaforos ir abstrakčios sąvo-
kos yra susijusios ir kyla iš mūsų kūniškų potyrių. Tai yra fiziniai 
tekstūros pojūčiai padeda sukurti abstrakčias sąvokas. Pavyzdžiui, 
šiurkščių santykių sąvoka yra paremta šiurkščios tekstūros suku-
riamu pojūčiu, kurį patiriame labai anksti savo gyvenime.

Pastatas, net ir pats aukščiausias, pradeda kilti nuo pamatų ir 
yra sluoksnis po sluoksnio, aukštas po aukšto statomas ant tų pa-
čių pamatų. Panašiai statydami patirties pastolius vaikai abstrak-
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čių sąvokų prasmę susieja su fiziniais pojūčiais ir sąvokas išmoksta 
kaip tik patirdami tokius pojūčius. Jie patiria, kad vienoks lytė-
jimas, pavyzdžiui, jų mamos prisilietimas, ar liečiamas paviršius, 
pavyzdžiui, jų meškiuko kailis, yra švelnus. Taip pat sužino, kad 
daktaro apžiūros stalas yra kietas, o apsilankymas pas daktarą, 
galbūt net paskiepijimas, yra nieko gero nežadantis. Šie pojūčiai 
tampa pastoliais, ant kurių statomos abstrakčios sąvokos. Jie kone 
susikuria mintyse aplanką, pavadintą tuo pačiu vardu – „švelnu-
mas“, kuriame saugo visą emocinę patirtį su susijusiais fiziniais 
pojūčiais. Mums suaugus lytėjimas sukelia su tais ankstyvaisiais 
lytėjimo pojūčiais susijusias emocijas ir taip paveikia mūsų elgse-
ną, emocijas ir požiūrį. Mūsų protas atsiverčia seną aplanką, ir mes 
elgiamės pagal jame surašytas instrukcijas.

Abstrakčios sąvokos gali susisieti su mūsų jutiminiais-motori-
niais potyriais tada, kai fiziniai pojūčiai aktyvuoja specifines sme-
genų sritis. Abstrakčios sąvokos iš tiesų yra kuriamos remiantis 
fiziniais pojūčiais, o metaforiniai pasakymai kyla iš jutiminių-mo-
torinių potyrių. Kita vertus, smegenų sritys, kurios aktyvuojamos 
fiziškai prisiliečiant (šiurkštu–glotnu, kieta–minkšta), bus akty-
vuojamos ir vartojant atitinkamas metaforas („šiurkštūs santykiai“, 
„sunki diena“). Bet jei abstrakčios sąvokos nėra paremtos mūsų 
jutimine patirtimi, o metaforos tėra atsitiktinės kalbos įmantry-
bės, palietus šiurkštų daiktą ir vartojant metaforą „šiurkščiai elgia-
si“ mūsų smegenyse bus aktyvuojamos skirtingos smegenų sritys. 
Norėdami atsakyti į šį klausimą mokslininkai pasitelkė funkcinį 
magnetinio rezonanso tomografą (fMRT).23

Toks tomografas matuoja kraujo srauto pokyčius skirtingose 
smegenų srityse, o tai parodo, kurios sritys apdoroja gautą infor-
maciją. Šis aparatas leidžia tyrėjams stebėti smegenų veiklą pažin-
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tinės ar emocinės veiklos metu, pavyzdžiui, darant sprendimus, 
vertinant, sprendžiant problemas, įsimenant ir skaitant įvairius 
tekstus.

Per neseniai atliktą tyrimą mokslininkai pasirinko penkiasde-
šimt keturis sakinius, kuriuose buvo lytėjimo metaforų, pavyz-
džiui: „Jie žaidė šiurkštų žaidimą“, ir suporavo juos su tą pačią 
prasmę turinčiais sakiniais, tik be metaforų, šiuo atveju su: „Jie 
žaidė agresyvų žaidimą.“ Dalyviai gulėjo tomografe užsidėję au-
sines, per kurias jiems buvo skaitomi šie sakiniai. Mokslininkai 
pastebėjo, kad, jiems išgirdus sakinius su lytėjimo metaforomis, jų 
smegenyse aktyvuojasi tos pačios smegenų sritys, kurios aktyvuo-
jasi ir čiuopiant daiktų tekstūrą.

Tyrimo rezultatai suteikė įrodymų, kad smegenys metaforas 
apdoroja toje pačioje srityje, kuria jos ir „jaučia“ ar pastebi kon-
krečius sensorinius signalus. Šios sritys nebūna aktyvuojamos iš-
girdus tą patį reiškiančius sakinius be lytėjimo metaforų.

Skustis ar nesiskusti?

Gyvenimas susideda iš derybų. Šie atradimai yra labai reikšmingi 
verslo deryboms. Pagalvokite, ant kokių kėdžių jūs ir jūsų oponen-
tai sėdėsite per svarbias derybas. Jei kėdė bus minkšta, yra didelė 
tikimybė, kad ant jos sėdintis asmuo bus lankstesnis ir lengviau 
pakeis pradinę poziciją ar pasiūlymą. Bet jei sėdėsite ant šaltų, kie-
tų kėdžių, labiau tikėtina, kad vieni kitiems atrodysite nedraugiški 
ir nelankstūs.

Bet šio tyrimo rezultatai, savaime suprantama, galioja ne tik 
kėdėms. Tik pagalvokite, kiek įvairiausių dalykų mes laikome ran-
kose. Patys nė nesuvokiame, kiek daug daiktų liečiame. Aš visada 
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nešiojuosi su savimi rankinę, ir ji paprastai būna minkšta. Kar-
tais pasidedu ją šalia, bet dažniausiai laikau rankose. O į verslo 
susitikimus mes dažnai nešamės kompiuterius ir visą susitikimą 
laikome tuos kietus daiktus. Gal jie mus priverčia laikytis kietos 
pozicijos? Dar vienas kietas dažnai rankose laikomas daiktas yra 
mobilusis telefonas, nors jo dėklas gali būti glotnus, šiurkštus ar 
pamuštas veltiniu. Ar laikydami glotnų dėklą labiau atsipalaiduo-
jame kalbėdamiesi telefonu su savo šeima ir draugais?

Dar mes kiekvieną dieną deramės su savo vaikais, sutuoktiniais, 
bendradarbiais ir net draugais. Turime nuspręsti, kiek laiko vaikai 
galės naudotis kompiuteriu ar žiūrėti televizorių, kada jiems eiti 
gulti, kiek pinigų gaus išleisti ir iki kada turės grįžti iš vakarėlio. 
Su savo sutuoktiniais aptariame šeimos biudžetą, atostogų planus 
ir kaip auginti vaikus. Darbe vertiname projektus, kontraktus, ter-
minus ir sąlygas, sprendžiame, ką atleisti ar nusamdyti, deramės 
su klientais ir kovojame dėl privilegijų.

Derėdamiesi kartais elgiamės minkštai, net pernelyg minkštai, 
o kartais laikomės tvirtai, net per daug tvirtai. Ar buvo taip, kad 
kažkada nusprendėte nekeisti nuomonės dėl vaikų miego laiko, 
bet vėliau persigalvojote? Ar paprastai laikotės savo pozicijos ir 
nekreipiate dėmesio į kitų argumentus? Įkūnyto pažinimo tyri-
mai rodo, kad tai, kaip suvokiame padėtį, gali kisti nuo paprasto 
prisilietimo prie šiurkščių ar glotnių, minkštų ar kietų aplinkos 
daiktų. Mūsų nusistatymas gali pasikeisti palietus švelnius daik-
tus, pavyzdžiui, aksominio švelnumo rankšluosčius, arba nešvel-
nius, sakykim, šiurkščias antklodes. Visi žino, kad malonu liesti 
ką tik išlygintas drobines paklodes, bet tyrimas rodo, kad antklo-
džių švelnumas gali paveikti ir jūsų jausmus mylimajam, su kuriuo 
dalijatės lova. Norėdami užglaistyti dienos įtampą galite net nusi-
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skusti veidą ar kojas arba apsivilkti švelnius, glotnius naktinius, 
kurie suteiks jums tą papildomą raminamąjį stimulą.

Buitiniame gyvenime šio tyrimo rezultatai gali mums padėti 
bendrauti su savo vaikais, kurie mėgsta minkštus žaislus. Psicho-
logai tokius saugius daiktus kaip antklodės ar minkšti žaislai, prie 
kurių prisiriša vaikai, vadina „tranzitiniais objektais“. Jie sustipri-
na vaikų saugumo pojūtį ir sumažina jų nerimą, ypač pakliuvus į 
nepažįstamas ar baisias situacijas. Paprasčiausiai palietę minkštą 
daiktą, net nebūtinai tranzitinį objektą, vaikai gali elgtis švelniau 
ir ramiau žiūrėti į situaciją. Pagalvokite apie tai kitą kartą pirkdami 
žaislą savo vaikui ar anūkui.

Vyresniems vaikams taip pat gali būti į naudą liesti minkštus 
daiktus. Ne kartą esu girdėjusi iš mokyklų psichologų ir mokytojų 
apie jų kūrybiškus bandymus pagelbėti vaikams, turintiems dėme-
sio sutrikimų ar elgesio problemų. Vienas iš jų pasitelktų būdų yra 
leisti vaikams per pamokas liesti, spaudyti ir žaisti su minkštais 
daiktais, pavyzdžiui, kamuoliukais, – šių specialistų manymu, tai 
padeda vaikams susikaupti ir sumažina jų agresiją.

Viena mano draugė psichologė turėjo mėgstamą terapeutę, kuri 
per susitikimą visada laikydavo katę. Iš pradžių mano draugei tai 
šiek tiek nepatiko, nes ji ne itin mėgsta kates, bet vėliau priprato ir 
pas tą terapeutę lankėsi daug metų. Ji pasirodė jai itin imli, nekri-
tikuojanti ir įsijaučianti moteris, visada reginti gerąją pusę, net kai 
situacija būdavo gana sudėtinga. Be jokios abejonės, šios savybės 
atspindėjo jos jautrią ir švelnią asmenybę, bet ar toks elgesys nebu-
vo susijęs su glostomu švelniu katės kailiu?

Gyvūnai kartais būna naudojami gydymo procese padėti kli-
entams pagerinti savo socialinius ir emocinius gebėjimus.24 Nėra 
jokių abejonių, kad bendravimas ir rūpinimasis gyvais padarais 
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mus veikia teigiamai. Tyrimai parodė, kad paprasčiausiai liečiant 
ar glostant gyvūną lėtėja širdies ritmas ir krinta kraujo spaudimas, 
mažėja stresas ir nerimas, lengviau atsipalaiduojama.25 Jei ketin-
tumėte įsigyti naminį gyvūnėlį, pagalvokite ne tik apie papildomą 
atsakomybę, bet ir apie privalumus, kuriuos gyvūnėlis suteikia vi-
sai šeimai. Pakanka paglostyti švelnų jo kailį, kad atskleistumėte 
švelnią jo – ir savo – prigimtį.


