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1. Paralyžius ir emocija

Jums skaitant šias eilutes, milijonai žmonių visame pasaulyje kenčia 
nuo kokių nors psichologinių sutrikimų. Vieni stengiasi gyventi su 
iracionalia fobija, kiti yra kamuojami nuolatinio nerimo, treti serga 
depresija. Daugiau nei šimtmetį mokslininkai ir psichologai ban-
do įveikti šias sveikatos problemas. Jie išmėgino daugybę gydymo 
būdų – pavyzdžiui, skiria žmonėms vaistų, operuoja smegenis ir kal-
basi su ligoniais. Ar gali savitaigos principas padėti nugalėti tamsiąją 
savo asmenybės pusę?

V. Džeimsas savo radikalią teoriją pirmą kartą apibrėžė esė „Kas 
yra emocija?“ Esė jis užbaigė drąsiu ir atviru spėjimu: jei elgesys su-
kelia jausmus, tai žmonės, kurie yra visiškai paralyžiuoti, neturėtų 
gebėti patirti emocijų. V. Džeimsas taip pat suvokė, jog patikrinti, ar 
tai tiesa, būtų sudėtinga iš dalies dėl to, kad sunku pažvelgti į visiškai 
nejudančio žmogaus emocijų pasaulį („Reikia pripažinti, kad rasti 
būdą hipotezei patikrinti yra taip pat sunku, kaip ir tą hipotezę ryž-
tingai paneigti.“). Po aštuoniolikos metų V. Džeimsas parašė dabar 
klasikine laikomą esė, tyrinėtojai surado tinkamą būdą patikrinti jo 
hipotezę ir taip padėjo pamatus naujam požiūriui į skausmo valdy-
mą, fobijas, nerimą ir depresiją.

Kad suvoktumėte, koks reikšmingas šis tyrimas, svarbu žinoti, 
kas vyksta jūsų kūne. Jūs esate nepaprastas. Taip, taip, tikrai. Šią aki-
mirką milijonai elektrinių impulsų zuja biologiniu greitkeliu, išsiraiz-
giusiu jumyse nuo galvos iki pirštų galiukų.
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Viena šio ilgo greitkelio kryptimi informacija iš juntamųjų recep-
torių keliauja į smegenis. Kol jūs visa tai skaitysite, šie receptoriai sun-
kiai dirbs. Jei jūs atsisėdate, keliuose ir sėdmenyse esantys receptoriai 
nuolat siųs smegenims signalą: „Aš esu slegiamas viršutinės kūno da-
lies svorio.“ Kaskart, kai versite puslapį (arba, jei naudojatės neseniai 
atsiradusiais elektroninių knygų skaitytuvais, kaskart, kai paspausite 
mygtuką „pirmyn“), jūsų pirštų galiukuose esantys receptoriai siųs į 
jūsų galvą informaciją apie pirštų judesius. Jūsų šlapimo pūslė ir virš-
kinimo sistema taip pat naudojasi šiuo greitkeliu, kad praneštų sme-
genims, jog jums reikia eiti į tualetą arba kad norite valgyti. Taip pat 
maždaug milijonas skaidulų, kurios nuolat siuntinėja informaciją iš 
galinės jūsų akių dalies į smegenis, gaudžia iš malonumo, energingai 
perduodamos kiekvienos knygos raidės formą ir džiaugiasi, tikrinda-
mos pavadinimus raidžių, išspausdintų tokioje autoritetingoje kny-
goje kaip ši.

Informacija kita ilgo biologinio greitkelio juosta siunčiama prie-
šinga kryptimi – signalams keliaujant iš smegenų į kūną. Kai jūs sė-
datės, impulsai nenutrūkstamai siunčia silpnus signalus į didžiuosius 
raumenis, kad būtų užtikrinta, jog išsilaikysite ant kėdės. Kaskart, 
jums verčiant puslapį ar spaudžiant mygtuką „pirmyn“, signalai kon-
troliuoja mažyčius jūsų rankų ir pirštų atliekamus veiksmus. Kai jūsų 
smegenys sujaudinamos, greitkeliu siunčiami signalai, pagreitinantys 
širdies plakimą ir kvėpavimą. Jums skaitant šiuos žodžius, kiti greit-
keliu keliaujantys signalai greitai peržvelgia kiekvieną puslapio eilutę, 
kartais truputį įsiutę, kad praleido jungtukus sakinio viduryje.

Šis ilgas greitkelis prasideda jūsų smegenų kamiene, leidžiasi 
stuburu žemyn ir yra apraizgytas nervinių jungčių, kuriomis infor-
macija keliauja iš įvairių kūno dalių ir patenka į jas. Stuburo apatinės 
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dalies nervinės jungtys perduoda informaciją iš jūsų pėdų bei kelių 
ir į juos, vidurinės dalies – siunčia impulsus iš plaštakų bei riešų ir į 
juos, o esančios viršutinėje stuburo dalyje palaiko ryšį su jūsų veidu 
ir akimis. Panašiai informacija į jūsų šlapimo pūslę ir iš jos sklinda 
greitkeliu, esančiu stuburo apatinėje dalyje, iš virškinimo organų ir 
į juos – esančiu šiek tiek aukščiau, o širdies darbas kontroliuojamas 
signalų, išeinančių iš stuburo viršutinėje dalyje esančių nervinių 
jungčių.

Jei ši didžiulė ir sudėtinga tarpusavyje susijusių signalų sistema 
staiga sutriktų, jūs akimirksniu mirtumėte. Tačiau yra gerų naujie-
nų  – daugumos žmonių sistema veikia kuo puikiausiai. Kiekvieną 
gyvenimo akimirką informacija zuja jūsų kūno bei smegenų keliais 
ir keleliais. Todėl jūs suvokiate, kas dedasi aplink, galite judėti ir esate 
gyvas. Ne tik tai, bet ir visa sistema išsivysčiusi taip, kad gali veikti be 
pasąmonės kontrolės, todėl jūs gebate sutelkti dėmesį į subtilesnius 
dalykus – pavyzdžiui, vertinti didįjį meną, stengtis suvokti mokslinę 
pažangą ir rasti santechniką sekmadienį.

7-ojo dešimtmečio viduryje psichologas Džordžas Homanas 
(George Hohmann) dirbo Veteranų administracijos ligoninėje Ari-
zonos valstijoje. Jis nevaldė kojų ir suvokė, kad jo pacientai suteikia 
unikalią galimybę patikrinti V. Džeimso hipotezę, jog „negalėjimas 
judėti trukdo patirti emocijas“1. Daug Dž.  Homano pacientų buvo 
paralyžiuoti, nes patyrė stuburo smegenų pažeidimų. Pažeidimo 
laipsnis tiesiogiai atitiko negalėjimo judėti laipsnį. Pavyzdžiui, stu-
buro apatinės dalies pažeidimas nutraukia jo ryšius su apatine bio-
loginio greitkelio dalimi, todėl nebevaldoma ir nebejaučiama kojų. 
O  aukščiau esančios stuburo dalies sužalojimas suardo gerokai di-
desnę greitkelio dalį, ir tuomet žmogus nebejaučia ir nebegali judinti 
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nei kojų, nei rankų. Dž. Homanas samprotavo, kad, jeigu V. Džeimsas 
teisus, tai kuo didesnis stuburo pažeidimas (dėl to – kuo mažesnės 
galimybės judėti), tuo silpniau emocijos juntamos.

Dž. Homanas pasirinko pacientus su pažeista kuria nors iš pen-
kių stuburo dalių ir pasikalbėjo su jais apie jų emocinius išgyvenimus.

Vienoje tyrimo dalyje jis paprašė pacientų palyginti, kaip dažnai 
jie išsigąsdavo prieš traumą ir po jos. Pacientai, kuriems buvo pa-
žeista apatinė stuburo dalis, nurodė labai menką skirtumą, o kuriems 
viršutinė – kad tapo bebaimiai. Iš jų atsakymų buvo galima sužinoti 
apie gyvenimą be emocijų. Vienas baimės nejuntantis pacientas kal-
bėjo: „Kartais aš parodau pyktį, pamatęs kokią nors neteisybę. Aš 
šaukiu, keikiuosi ir triukšmauju, nes suvokiu, kad kartais, jei to ne-
darysi, žmonės gali tavimi pasinaudoti, tačiau viduje nedegu pykčiu 
taip, kaip anksčiau. Tai yra psichinis pyktis.“

Kai Dž. Homanas pasiteiravo žmonių apie kitas emocijas, pa-
vyzdžiui, sielvartą, išryškėjo ta pati tendencija – kuo rimtesnis stu-
buro pažeidimas, tuo mažiau žmonės gali judėti ir patiria silpnesnes 
emocijas.

Dž. Homano išvados yra didelis indėlis į V. Džeimso pripažinimą 
genijumi ir atskleidžia gyvybiškai svarbią funkciją, kurią jūsų kūnas 
atlieka lemdamas, ką jaučiate. Yra visiškai taip, kaip spėjo V. Džeim-
sas prieš daugiau nei aštuoniasdešimt metų, – kuo rimčiau pažeistas 
stuburas, tuo silpnesni emociniai išgyvenimai2.

Neseniai kiti tyrinėtojai norėjo sužinoti, ar V. Džeimso idėja yra 
teisinga, kalbant apie veido išraiškas. Ar tie, kurie nevaldo veido, 
emocijas taip pat jaučia silpniau? Tyrinėtojai galėjo metų metus ste-
bėti žmones, kenčiančius nuo įvairaus laipsnio veido paralyžiaus, ir 
paskui įvertinti jų patiriamų emocijų stiprumą. Užuot tai darę, jie 
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į problemą pažvelgė netradiciškai, taip sutaupydami daug laiko ir 
išvengdami rūpesčių, – ištyrė grupę žmonių, savo valia susiparaly-
žiavusių veidą.

Botoksas (moksliškai vadinamas botulino toksinu) – viena popu-
liariausių pasaulyje kosmetinio gydymo priemonių. Iš pradžių nau-
dotas nuo veido raumenų spazmų kenčiantiems žmonėms gydyti, jis 
paralyžiuoja už raumenų susitraukimą atsakingus nervus. Dvidešim-
to amžiaus paskutinio dešimtmečio pradžioje mokslininkai nustatė, 
kad, suleidus šios cheminės medžiagos į „rūpesčio“ raukšles tarpua-
kyje, iš dalies paralyžiuojama kakta ir dėl to daug raukšlių išsilygina. 
Nors išvaizda tampa jaunatviškesnė, veidai kartais atrodo lyg sustin-
gę, kaip robotų.

Džošua Ajanas Deivisas (Joshua Ian Davis) iš Kolumbijos univer-
siteto Barnardo koledžo su kolegomis domėjosi, ar tokie bandymai 
atsukti laiką atgal gali būti pagrindas patikrinti garsiąją V.  Džeim-
so teoriją3. Jis dalyvauti eksperimente pakvietė dvi moterų grupes. 
Pirmoji grupė buvo ką tik po botokso injekcijų, o antroji pasirinko 
kitokį gydymą – joms į kaktą buvo suleista tam tikrų užpildų. Abu 
gydymo būdai pajaunina išvaizdą, bet tik botoksas paralyžiuoja veido 
raumenis. Dž.  A.  Deivisas paprašė moterų peržiūrėti keletą vaizdo 
įrašų, tarp jų ir baisų siužetą apie gyvas kirmėles valgantį vyrą, links-
mą filmuką iš „Juokingiausių Amerikos vaizdelių“ serijos ir rimtą 
dokumentinį filmą apie Džeksoną Poloką. Kai moterys įrašus per-
žiūrėjo, jų buvo paprašyta įvertinti, kaip jaučiasi. Palyginus atsaky-
mus moterų, kurioms į veidus buvo suleistas užpildas, su tų, kurios 
gydytos botoksu, pastarųjų emocinė reakcija į rodomus vaizdus buvo 
silpnesnė. Taip įrodyta, kad V. Džeimsas buvo teisus, ir kad ribotos 
galimybės nutaisyti veido išraiškas susilpnina emocijas.
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Žmonių su stuburo pažeidimais ir moterų, susileidusių bo-
tokso, tyrimų išvada aiški – žmogaus elgesio ir veido išraiškų nu-
slopinimas trukdo jausti tam tikras emocijas. Viena vertus, šiems 
žmonėms sunkiau jausti teigiamas emocijas, pavyzdžiui, laimę ir 
džiaugsmą. Tačiau gerai yra tai, kad jiems sunkiau jausti ir nei-
giamas emocijas, pavyzdžiui, pyktį ir nerimą. Tai labai sudomino 
tyrinėtojus, ir jie ėmė aiškintis, ar tuo galima pasinaudoti siekiant 
išvengti nepageidaujamų jausmų.
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2. skausmo, Pykčio  
ir nerimo atsikratymas

8-ajame dešimtmetyje britų gydytojas Peteris Braunas (Peter Brown) 
Kinijos vaikų ligoninėje stebėjo, kaip gydytojai atlieka tonzilių šalini-
mo operacijas4. Jis buvo priblokštas to, ką matė.

Vakaruose tonzilių šalinimo operaciją patyrę žmonės dažnai tei-
gia jutę didelį skausmą. Kinijoje buvo visai kitaip. P. Braunas pasakojo 
matęs besišypsančius penkiamečius, sustojusius į eilutę už operacinės 
durų. Medicinos sesuo kiekvienam vaikui į gerklę įpurkšdavo skaus-
mą malšinančių vaistų ir palydėdavo vidun. Viduje vis dar tebesišyp-
santis vaikas užlipdavo ant operacinio stalo ir išsižiodavo. Per keletą 
sekundžių gydytojas pašalindavo tonziles ir įmesdavo jas į kibirėlį su 
vandeniu. Paskui vaikas eidavo į pooperacinę palatą, ir iš šalies be-
veik nebūdavo matyti, kad jam nemalonu.

Labai skirtingas vakariečių ir kinų diskomforto jutimas per ton-
zilių šalinimo operacijas atskleidžia subjektyvią skausmo prigimtį. 
Tai ne vienintelis pavyzdys. Žmonės dažnai patiria tą pačią operaciją, 
įvykį, ligą ar nelaimę, bet nurodo jaučiantys labai skirtingo stiprumo 
skausmą. Kodėl taip yra? Pagal savitaigos principą, didžioji dalis atsa-
kymo susijusi su tuo, kad jie elgiasi skirtingai.

Kai kurių socialinės psichologijos eksperimentų dalyviams sako-
ma, kad jie pavojinga elektros srove veikia kitą žmogų, nors iš tiesų 
„elektrošokas“ nekelia jokio pavojaus, o tas kitas žmogus yra aktorius. 
Tačiau, kai dar nebuvo universitetų etikos komitetų (tuos laikus daug 
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psichologų įvardija kaip „senas geras dienas“), per kai kuriuos tyri-
mus savanoriai buvo kratomi tikra skausmą keliančia elektros srove.

Vieną tokį tyrimą atliko Džonas Lanceta (John Lanzetta) su 
bendradarbiais iš Darmuto koledžo5. Dž. Lanceta į laboratoriją po 
vieną kviesdavo savanorius ir prijungdavo juos prie dviejų mašinų. 
Pirmiausia eksperimentuotojai uždėdavo elektrodus ant tiriamojo 
kelių ir kairės rankos, tada prijungdavo laidus prie elektros srovės 
generatoriaus. Paskui prie savanorio dešinės rankos pritaisydavo 
prakaito jutiklius, kad būtų galima nenutrūkstamai matuoti jo pati-
riamo streso lygį. Įsitikinę, kad srovę skleidžianti ir prakaitą juntan-
ti mašinos paruoštos, eksperimentuotojai pasitraukdavo į gretimą 
kambarį.

Vidinė televizijos sistema užtikrino, kad eksperimentuotojai ga-
lėtų matyti dalyvį, kalbėtis su juo ir jį girdėti. Jie pasakė tiriamajam, 
kad šis tuoj gaus nevienodo intensyvumo elektrošoko seriją ir kad 
jam reikės įvertinti skausmo stiprumą, sulig kiekvienu nupurtymu 
surinkant skaičių nuo 1 („nieko tokio“) iki 100 („palaukit, sugrįšit 
jūs man“). Eksperimentuotojai dvidešimt kartų nupurtydavo dalyvį 
elektrošoku ir kruopščiai užsirašydavo jo išrėktus skaičius.

Po trumpos pertraukos Dž. Lanceta paaiškino, kad bus antra elek-
trošoko serija, tik šįkart tiriamieji turės iš visų jėgų stengtis neparo-
dyti, ką jaučia. Kiekvieno savanorio buvo paprašyta rodyti ištvermę, 
slopinti bet kokias emocijų išraiškas, stengtis nešaukti ir atsipalaiduo-
ti. Paskui dalyviai vėl buvo dvidešimt kartų nupurtomi ir kaskart vėl 
išrėkdavo, kokio stiprumo skausmą jaučia.

Rezultatai buvo stulbinantys. Kai savanoriai elgėsi taip, tarsi ne-
patirtų jokio diskomforto, jausdavo silpnesnį skausmą. Ne tik tai, bet 
ir prakaito jutiklių duomenys atskleidė, jog tiriamieji jautė ir mažesnį 
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stresą. Per daugelį metų tyrimas buvo kartojamas daug kartų ir buvo 
gaunami tokie patys rezultatai.

Toks gana sunkiai sveiku protu suvokiamas rezultatas padeda pa-
aiškinti, kodėl Kinijos vaikai atrodė tokie ramūs per tonzilių šalinimo 
operaciją. Tuo metu, kai P. Braunas lankėsi ligoninėje, jie buvo mo-
komi į operacijas žvelgti teigiamai, tad per medicinines procedūras 
šypsodavosi ir būdavo atsipalaidavę.

Šiuo rezultatu taip pat galima paaiškinti keletą kitų įdomių su 
skausmu susijusių reiškinių. Pavyzdžiui, žmonės patiria mažiau 
skausmo per smulkias medicinines procedūras, jei nežiūri, kaip atlie-
kamas pjūvis ar leidžiama injekcija. Taip jie kur kas mažiau linkę 
nutaisyti skausmingą veido išraišką ar įsitempti, todėl jaučia mažes-
nį diskomfortą. Tas pats galioja kitoms efektyvioms skausmo maži-
nimo technikoms, paremtoms dėmesio atitraukimu  – pavyzdžiui, 
vaizdams, hipnozei ir atsipalaidavimo technikoms. Kiekvienu atveju 
žmonės elgiasi taip, lyg nejaustų jokio diskomforto, ir dėl to iš tiesų 
patiria mažiau skausmo.

Įkvėpti tokio rezultato, tyrinėtojai patikrino, ar elgdamasis taip, 
lyg būtų stipri ir galinga asmenybė, žmogus patirs dar mažesnį skaus-
mą. Vanesa Bons (Vanessa Bohns) iš Toronto universiteto ir jos kole-
gos paprašė grupės savanorių dalyvauti studijoje, kurioje bus tiriama, 
kaip sportavimas darbe naudingas sveikatai6. Kai kurių savanorių 
buvo paprašyta atsisėsti valdinga poza – išpūsti krūtinę ir atitrauk-
ti rankas toliau nuo kūno. O kitų paprašė susitraukti į bejėgišką ka-
muolėlį. Paskui eksperimentuotojai apvyniojo turniketą kiekvienam 
savanoriui apie riešą ir iš lėto jį pripumpavo. Spaudimas po truputį 
mažino kraujo pritekėjimą ir darėsi vis skausmingesnis. Savanorių 
buvo paprašyta pasakyti, kai jie jau nebegalės kęsti skausmo. Visų 
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nuostabai, sėdintieji galios poza galėjo ištverti kur kas didesnį tur-
niketo veržimą nei tie, kurie susirietė į kamuolėlį. Elgsena, lyg būtų 
galingi ir stiprūs, padėjo žmonėms nustumti šalin nepageidaujamą 
emociją ir parodė, kad seną padrąsinimą „aukščiau galvą“ galima su-
prasti paraidžiui.

Ankstyvųjų mokslinių darbų, susijusių su savitaigos principu ir 
skausmu, rezultatai paskatino tyrinėtojus tirti, ar šitaip būtų įmano-
ma sumažinti kitas nepageidaujamas emocijas. Ar tai galėtų padėti, 
pavyzdžiui, nuraminti įsiutusius žmones?

nepatikčiau tau, būdamas piktas

Pyktis jums kenkia. Iš pykčio dažnai kvailai elgiamės, neprotingai 
rizikuojame, pasakome tai, ko vėliau gailimės, puolame smurtauti 
(dauguma žmogžudysčių JAV įvykdomos iš pykčio, bent jau iš da-
lies7). Taip pat kenkiama esantiesiems šalia jūsų. Psichologas Mar-
tinas Selimanas (Martin Seligman) penkerius metus stebėjo šimto 
vaikų gyvenimą, daugiausia dėmesio skirdamas šeimoms, kuriose 
tėvai nesutaria8. M. Selimano tyrimo išvados atskleidė, jog vaikams 
iš konfliktiškų šeimų dažniau diagnozuojama depresija, be to, ateityje 
jie susiduria su sunkumais.

Tad koks yra geriausias būdas kontroliuoti viduje tūnantį mons-
trą? Kad tai sužinotume, turime trumpam nusikelti į praėjusio šim-
tmečio pradžią ir naudingai praleisti šiek tiek laiko su vienu garsiau-
sių pasaulio psichologų.

Žanas Martenas Šarko (Jean-Martin Charcot) buvo pavadintas 
„neurozių Napoleonu“. Šis XIX  a. charizmatiškas prancūzų dėsty-
tojas, aktorinių gabumų turintis gydytojas praktikas paruošė dirvą 
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šiandienei neurologijai. Jo garbei Šarko vardu pavadinta daugiau nei 
penkiolika ligų. Jis atliko novatoriškus tyrimus ieškodamas sklerozės 
ir Parkinsono ligos priežasčių. Tačiau labiausiai Ž. M. Šarko yra žino-
mas dėl įspūdingų kelionių į pasąmonę.

Ž. M. Šarko traukė slaptasis smegenų gyvenimas. Jis bendradar-
biavo su Paryžiaus psichiatrinių ligoninių pacientais ir vykdydavo 
keistus pasąmonės tyrinėjimus. Didžioji dalis šio darbo atlikta gyvai, 
Ž. M. Šarko vedant paskaitas medikams. 1887 m. prancūzų dailinin-
kas Andrė Brulė (André Brouillet) apsilankė keliose Ž. M. Šarko pas-
kaitose ir nutapė dirbantį „neurozių Napoleoną“9. Paveiksle pavaiz-
duotas dešiniajame kampe stovintis Ž.  M.  Šarko, vilkintis puošniu 
juodu kostiumu. Kairėje paveikslo pusėje apie trisdešimt vyrų atidžiai 
jį stebi ir kažką užsirašinėja. Moteris be sąmonės kybo ant ištiestos 
Ž. M. Šarko kairės rankos.

A.  Brulė paveiksle pavaizduota moteris – viena garsiausių 
Ž. M. Šarko pacienčių Blanša Vitman. To meto istorikų apibūdinta 
kaip „turinti stambų ir stiprų kūną“ bei „labai dideles krūtis“, B. Vi-
tman buvo gydoma psichiatrinėje ligoninėje po to, kai buvo keliskart 
ištikta isterijos priepuolių, ėmė nuolat šlapintis po savimi ir tvirtinti, 
jog mylėjosi su savo darbdaviu. Per savo paskaitas Ž. M. Šarko sukel-
davo B. Vitman hipnozinį transą, o tada prašydavo pademonstruoti 
įvairių keistybių – pavyzdžiui, panirti į katatoninę būseną, keistai iš-
linkus balansuoti ant viršugalvio ir pirštų galiukų, rašyti atbulai ir sa-
komus žodžius užrašyti ant savo odos. Ž. M. Šarko teigė, kad visa tai 
yra B. Vitman pasąmonės apraiškos, ir dėl to gali būti naudojama tirti 
slapčiausiai smegenų veiklai. Kiekvieno hipnozės seanso pabaigoje 
Ž. M. Šarko spustelėdavo B. Vitman kiaušidžių sritį, kad pažadintų ją 
iš transo. Ji sugrįždavo į gyvųjų pasaulį „labai išsiplėtusiais vyzdžiais“.
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Psichinė sveikata

Ž. M. Šarko naujoviškas požiūris į žmogaus sielą greitai tapo daž-
niausia miesto gyventojų pokalbių tema, o akademikai iš visos Euro-
pos keliavo žiūrėti įdomių jo demonstracijų. 

1885-aisiais 29  metų gydytojas iš Austrijos Zigmundas Froidas 
(Sigmund Freud) apsilankė vienoje Ž. M. Šarko demonstracijoje. Dar 
nematęs, kaip mokslininkas dirba, Z. Froidas ketino siekti karjeros 
medicinoje. Jis buvo atlikęs daugybę tyrimų – išskrodęs šimtus un-
gurių, nesėkmingai stengdamasis surasti jų dauginimosi organus. 
Pamatęs, kaip Ž. M. Šarko išplečia vyzdžius kelioms jaunoms pacien-
tėms, Z. Froidas įsitikino, kad psichologinius sutrikimus dažniausiai 
lemia pasąmonė.

Vartodamas didžiulius kiekius kokaino, retai išsiimdamas cigarą 
iš burnos (supraskite, kaip norite), Z.  Froidas atrado visiškai naują 
psichologijos formą – psichoanalizę. Pasak jo, žmonės yra linkę ne-
pageidaujamas mintis iš sąmonės nustumti į pasąmonę. Atsidūrusios 
tenai, blogos mintys kunkuliuoja ir generuoja dvasinę energiją. Įga-
vusios psichologinės stiprybės, šios mintys ima veikti sąmonę daugy-
be nesveikų būdų, sukeldamos, pavyzdžiui, nerimo jausmą, neurozę 
ir nerimą.

Z. Froidas tikėjo, kad psichologine prasme yra sveika slopinamų 
minčių atsikratyti, kol jos netapo pernelyg galingos, tad bandė kurti 
terapijos technikas, kurios galėtų padėti išlaisvinti pasąmonės turi-
nį. Iš pradžių sekęs Ž. M. Šarko pėdomis, Z. Froidas ėmėsi pacien-
tų hipnotizavimo. Kai tai davė nedaug naudos, Z.  Froidas tuoj pat 
metė šį metodą ir griebėsi kitų, tarp jų – sapnų analizės (kai gydytojas 
bando atskleisti simbolinę paciento sapnų reikšmę) ir laisvų asoci-
acijų (kai pacientas paprašomas pasakyti pirmą į galvą atėjusį žodį, 
gydytojui ištarus atidžiai parinktus stimuliuojančius žodžius, tokius 
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kaip „kėdė“, „stalas“ ir „orgazmas“). Išbandęs šias technikas su savo 
pasąmone, Z. Froidas išsiaiškino, kad jautė seksualinį potraukį moti-
nai būdamas dvejų.

Z.  Froido idėjos greitai prigijo, ir praėjusio amžiaus pabaigoje 
psichoanalizė ėmė plisti po pasaulį. 1909 m. Z. Froidas buvo pakvies-
tas į Masačusetsą, Klarko universitetą, skaityti paskaitų. Tai buvo pir-
mas ir vienintelis kartas, kai Z.  Froidas skaitė paskaitas Jungtinėse 
Valstijose, ir jis pasinaudojo galimybe pristatyti savo mylimos psi-
choanalizės apžvalgą.

Z. Froido vizito metu V. Džeimsui buvo 67-eri ir jis kentėjo nuo 
skausmingos širdies ligos. Net būdamas prastos sveikatos, V. Džeim-
sas atvyko į Klarko universitetą paklausyti Z.  Froido paskaitos10. Ji 
jam nepadarė įspūdžio, o vėliau jis Z. Froido sapnų simbolizmą pa-
vadino „pavojingu metodu“ ir teigė, kad didysis mokslininkas yra su-
klaidintas ir „apsėstas įkyrių minčių“.

V. Džeimso ir Z. Froido nuomonės nesutapo daugeliu klausimų, 
pavyzdžiui, dėl pernelyg smarkaus pykčio priežasčių ir gydymo. Pa-
sak Z. Froido, žmonės supyksta, nes slopina piktas mintis, todėl jiems 
derėtų išsikrauti išliejant jausmus saugiu būdu  – kumščiuojant pa-
galvę, rėkiant ir šaukiant arba trypiant kojomis. O V. Džeimso teorija 
teigė priešingai – žmonės supyksta, nes elgiasi taip, lyg jau būtų tokie, 
tad iškrovos terapija juos padarytų tik dar piktesnius. Daugybę metų 
psichologai atlikinėjo tyrimus, norėdami nustatyti, kuris iš dviejų di-
džiųjų mąstytojų teisus.

Vienas pradininkų buvo sociologas Murėjus Strosas (Murray 
Straus) iš Naujojo Hampšyro universiteto11. XX a. 8-ojo dešimtmečio 
pradžioje M. Strosas susirūpino, kad patarimai, kuriuos jis laikė per-
nelyg froidiškais, duodami tarpusavio santykių problemų turinčioms 


