
1 S K Y R I U S 

Kas ypa kas, arba 
vertybiii sistema 

Sakoma, kad viltis mirsta paskutine. A s nuzudyciau pir-
m^. Viltis nuzudyta - ir isnyko baime, viltis nuzudyta - ir 
zmogus tapo veiklus, viltis nuzudyta - ir atsirado savaran-
kiskumas. Pirmas dalykas, kurj stengiuosi padaryti savo klien-
tams ir pacientams - tai nuzudyti ji^ viltj. Tegu jie nesitiki, 
jog viskas kaip nors susigules, susitvarkys, issispr^s savaime. 
Ne, niekas nesusigules, nesusitvarkys, neissispr^s! 

Kadangi esu gydytojas psichoterapeutas, nuolat susidu-
riu su zmonemis, serganciais neurozemis. Neuroze - tai psi-
chikos ir nervy sistemos sutrikimas, kuris issivysto po psi-
chines traumos, pakeitusios jprast^ zmogaus gyvenimo ei-
g^. Psichinems traumoms visy pirma priskiriami nemalonu-
mai darbe ir seimoje. Ligoniai negalavimo priezastimi laiko 
netinkam^ kito zmogaus elgesj arba nepalankiai susiklosciu-
sias aplinkybes. Visas jegas jie skiria kovai su partneriu ar 
aplinkybemis, bet retai susim^sto apie savo vaidmenj toje 
istorijoje. 

Stai pavyzdys: 
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/ musif. klinikq pateko A., 38 metij. moteris, kuri, apimta 
gilios depresijos, bande zudytis. Mat ji uzklupo savo „suzadeti-
ni" su meiluze. „Suzadetinis" buvo alkoholikas, jis gyveno jos 
bute ir ji jj. islaike. 

As A. pasiteiravau, kaip klostesi jos gyvenimas. Paaiskejo, 
kad ji uzaugusi darbscioje valstiecii^ seimoje, buvo (pratinta 
pirmiausia rUpintis mokyklos bei namij. reikalais ir kuo maziau 
paisyti savo interest^. Dar studentaudama A. istekejo uz kurso 
draugo, kuris pasirode esqs alkoholikas. Pusantnj, metij, tikeju-
si, kentejusi, atleisdavusi ir {tikinejusi, ji galij. gale buvo privers-
ta su juo issiskirti. Tuo metu A. jau turejo vaikell, juo reikejo 
rUpintis, tad ji mete mokslus ir gqzo pas tevus. Jos sveikata 
buvo gera, tad ji pradejo dirbti mechanizatore. Materialinei pa-
deciai sutvirtejus, ji istekejo uz zmogaus, su kuriuo kartu dirbo. 
Jis irgi pasirode esqs alkoholikas. Gyvenimas su pirmu vyru, 
kai prisimindavo, dabar jai buvo panasus ( rojif.. A. buvo pri-
versta begti { miestq, bet jau su dviem vaikais. Cia ji [sidarbino 
buhaltere, o namuose siUdavo drabuzius ir prisidurdavo prie 
atlyginimo. Po kiek laiko ji isigijo trijij. kamharii} kooperatini 
butq. TrUko gyvenimo draugo. A. tris kartus bande isteketi, bet 
visi „suzadetiniai" pasirodydavo esantys... alkoholikai. 

Eme prastetijos sveikata. Gydytojai diagnozavo aukstq krau-
jospUdj., tulzies pUsles uzdegimq, gimdos miomq. A. daznai 
jausdavosi pavargusi, suirzusi, o savo pykti isliedavo ant vai-
kij.. Jq nuolat kankino liUdnos mintys, jai buvo isties nelengva. 
O paskutinis „suzadetinis" jos kantrybes taur^ perpilde visis-
kai. A. isgere nuod% taciau jq spejo isgelbeti. Klinikoje jos 
bukle greitai gerejo. Ji pradejo bendrauti su ligoniais. Su visais 
puikiai sutare. Moterys zavejosi jos skoniu ir su ja aptarinejo 
sukneliif modelius. Vyrai taip pat mielai leido laikq jos draugi-
joje. Beje, mUsif skyriuje nuolat gydosi apie 20 vyri}. Alkoholi-
kij. mes paprastai nepriimame, bet kai i klinikq pateko mUsij, 
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nelaiminga heroje, vienas alkoholikas cia vis delto gydesi. O 
dabar atspekite, kuris is vynj. eme rezti apie jq sparnq? Taip, 
tai tiesa! BUtent jis, vienintelis alkoholikas klinikoje! 

Tokiii pavyzdziif. jums galiu pateikti labai daug. 

Daugelis skescioja rankomis - likimas! Zmogui kiekvien^ 
dien^ stengiasi nusisypsoti laime, bet jis pasirenka tokj va
riant^, kad buty nelaimingas. Persasi prielaida, kad egzis-
tuoja algoritmas, ar elgesio modelis, lemiantis musy likim§. 
I r jei tas modelis klaidingas, zmogus taps jo auka nepriklau-
somai nuo isoriniy aplinkybiy. Taciau del savo bedy zmo
gus kaltina kaip tik aplinkybes. Tada j j bent jau atjaucia k i -
ti! Bet cia yra vienas jdomus dalykas: kai aplinkybes susiklos-
to palankiai, gyvenimas tampa dar tragiskesnis! Pavyzdziui, 
Pelene pagal savo modelj turety isteketi uz neurotiko arba 
alkoholiko ir pasinerti \y rijpesciy sukurj. Taciau l i 
kimas jai nusisypso ir j i isteka uz Princo. O kas toliau? Pa-
sirodo, jos gyvenimas tapo pragaru. Rumuose kruvos darby, 
niekas jai nepadeda, netgi tarnaites nejmanoma pasamdyti, 
kadangi ir j i Pelenei uzsisesty ant sprando. 

Gydymas, ypac vaistais, ligonio likimo nepakeis. K a d is 
tikryjy padetume ligoniui, turime pakeisti jo elgesio model}, 
tai yra turime ligonj peraukleti. Taciau suaugusio zmogaus 
peraukleti nejmanoma. Peraukleti galima tik save! 

Jei jus nepatenkinti savimi, pirmoji knygos dalis jums pa-
des geriau suprasti save ir kitus, susirasti tinkam^ partnerj, o 
jei turite vaiky, juos tinkamai aukleti ir apsaugoti nuo nelai-
mingo likimo bei neuroziy. Zinoma, si knygos dalis taip pat 
bus naudinga pedagogams, administratoriams ir apskritai vi-
siems, kuriems nuolat tenka daug bendrauti su zmonemis. 

Jei perskaitysite si^ knygos dalj ir j i jums patiks (netgi jei 
nesutiksite su jos teiginiais), as busiu patenkintas jau vien 
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del to, kad sugebejau jus bent trumpam atitraukti nuo kas-
dienybes. O jei nutarsite pasinaudoti jos patarimais, pridur-
siu stai k^: nepraleiskite pirmojo skyriaus! T a i medziaga, ku-
ria prasideda mano psichoterapijos pratybos. Sio skyriaus ide-
jos daugeliui mano pacienty sukelia pyktj (kai kurie net nu-
stoja su manimi bendrauti). Nepersu savo tiesos. Galbut as 
neteisus, bet dabar manau butent taip, kaip kalbu sioje kny-
goje! Kurie su manimi nesutinkate, zinokite, kad ir as kita-
dos m^sciau taip, kaip siuo metu m^stote jus, taciau tai kele 
daug skausmo ir man, ir mano artimiesiems. Tad gerai visk^ 
pasverkite ir pagalvokite, kad galbut as esu teisus. Nereti 
atvejai, kai mano oponentai, gerokai prisikentej^, su mani
mi galiausiai sutinka. 

Kadangi sau esu pats svarbiausias zmogus, privalau su sa-; 
vimi gerai elgtis ir tenkinti savo poreikius. Vadinasi, turiu 1 
zinoti, kas esu ir ko man reikia. Dar Romos imperatorius ir 
filosofas Markas Aurelijus kalbejo, kad lengviausia gyventi 
tada, kai atitinkame savo prigimtj. Todel turime savo prigimti 
pazinti, nes tai pades mums isvengti sunkumif.. 

Taigi pazinkime save. Pirmiausia as esu biologinis orga-
nizmas. Be to, esu zmoniy bendruomenes atstovas ir narys, 
kitaip - asmenybe. Taciau kol kas asmenyb? palikime ramy-
beje ir sutelkime demesj j biologinius poreikius. Siuolaikinis 
zmogus turi tuos pacius poreikius, kokius turejo jo tolimi 
proteviai (musy geny rinkinyje nejvyko jokiy esminiy poky-
ciy) . Mano poreikius lemia trys instinktai: mitybos, gynybi-
nis ir seksualinis. Jie isvardyti pagal svarb^ organizmui. Jei 
as alkanas ir nesu saugus, man seksas nerupi. 

Tiesa, yra dar vienas poreikis. T a i poreikis patenkinti sa
vo reiksmingumo jausm^. Taciau kol nepatenkinti trys pir-
mieji, jis vos juntamas, ir visiskai nepastebimas, kai buna 
nepatenkinti pirmieji du poreikiai. 
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Jei jus, mano mieli skaitytojai, jstengete nusipirkti tokig 
gana brangii^ knygc^, vadinasi, jusy mitybos ir gynybinis po
reikiai yra geriau ar prasciau patenkinti. Vargu ar kas pirk-
ty tokig knygjj, jei neturety ksj valgyti, kur gyventi ir kuo 
apsirengti. Todel galiu padaryti prielaidg, jog jei jums ko 
nors ir truksta, tai yra susij? su dviem paskutiniais porei-
kiais. Veikiausiai nera patenkintas jusy seksualinis instink-
tas - jei ne daznumo, tai kokybes poziuriu. O kad yra nepa-
tcnkintas jusy reiksmingumo jausmas, tai tuo esu beveik jsi-
tikin9s! Antraip kam jums bijty reikalinga si knyga? 

Pasakysiu kelis zodzius apie reiksmingumo jausmij, apie 
kiekvieno zmogaus troskimg pajusti savo vert?. Sis troski-
mas mus vercia judeti j priekj, stengtis ir dirbti net tada, kai 
viskas, atrodyty, jau pasiekta. Zmogus nebadauja, turi biis-
tcj, jo santykiai su zmona puikus, draugai neisduos, vaikams 
sekasi gerai, senstantys tevai nekelia problemy. Taciau ra-
mybes nera, visg laikg dar ko nors norisi. Amerikieciy psi-
chologas Abrahamas Maslou (Abraham Maslow) sake - ir 
as su juo sutinku - jog „zmogus nuolat jauciasi nepatenkin-
tas ir skundziasi, o is skundy pobudzio galima spr^sti apie 
jo asmenines evoliucijos lygj". 

Taciau musy gyvenimo paradoksas toks, kad jei zmogus 
alkanas arba neturi busto, jis apie tai nesidrovi trimituoti 
visam pasauliui, kelti streikus, rengti protesto mitingus ir taip 
toliau. O apie seksualinj nepasitenkinim^ kalbeti jis nedrjsta. 
Ir tas pats zmogus jau visiskai nepadoriai atrodo arba jo 
niekas nesupranta, jei jis, turedamas neblog^ materialin? pa
deti, ima kalbeti apie profesin? karjer^. Tokiais atvejais jprasta 
tyleti ir kantriai laukti paaukstinimo. Jei zmogus praso j j skirti 
j aukstesnes pareigas, tai jo geriausiu atveju nesupranta, blo-
giausiu - laiko issisokeliu. Mano padetis siuo metu labai pa-
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nasi. A s dirbu destytoju psichiatrijos katedroje, cia psichote
rapijos ir medicinos psichologijos ciklas yra pusantro mene-
sio per metus. Visg kitg laik§ destau psichiatrij^. Be to, esu 
srities neetatinis vyriausiasis psichoterapeutas. Zinoma, man 
noretysi organizuoti atskir^ psichoterapijos ir medicinos psi
chologijos kurs^, kad visus metus galeciau dirbti mylim^ dar-
b^, taip pat svajoju jkurti srities psichoterapijos centr^. T a 
ciau tam reikia papildomo finansavimo, o musy valdzia ir 
taip turi daug „skyliy". A s jĉ  suprantu ir dideliy pretenzijy 
nereiskiu. Juk svarbiau padeti zmogui, patyrusiam miokardo 
infarktc^ ar sunkiai suzalotam eismo jvykio metu, spr^sti gim-
dymo pagalbos, piktybiniy augliy ar Z I V problemas, negu 
rupintis tokiais „menkniekiais" kaip zmoniy nesugebejimas 
sutarti su seimos nariais ir panasiais. Ki ta vertus, as nejsten-
giu tinkamai issakyti savo pretenzijy bei prasymy ir vadovy-
bei isaiskinti, kad jei buty gerai isvystyta psichoterapine tar-
nyba, tai galbut zmogus ismokty bendrauti su artimaisiais ar 
kolegomis ir eidamas per gatv? nepatekty po automobilio 
ratais, nes ziurety j keli^, o ne galvoty apie tai, koks blogas 
jo sutuoktinis ar virsininkas. Manyciau, ir infarkty tada buty 
maziau. O gebejimas sutarti su seksualiniu partneriu savaime 
isspr^sty Z I V problem^. Akuserems taip pat buty lengviau 
dirbti, jei moterys turety stipricj nervy sistem^. Nemanykite, 
kad skundziuosi. As tiesiog radau kitg bud^ patenkinti savo 
reiksmingumo jausmg. Rasau knygas, apie kurias gana pa
lankiai atsiliepia publika, ir jkuriau nusprendusiyjy jvaldyti 
stresines situacijas zmoniy klub^ (ms. K P O C C ) . Todel as 
valdzi^ suprantu. J ^ bars uz didelj mirstamum^ nuo sirdies 
ligy ir traumy ar Z I V plitim^, o uz psichoterapines tarnybos 
nevystymg niekas nenubaus. Visa tai pasakoju tam, kad jus 
maziau pyktumetes su savo virsininkais ir ieskotumete kity 
body, kaip patenkinti savo reiksmingumo jausm^. 
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Taigi savo reiksmingumo jausm^ reikia zutbut patenkin
ti Ta i turi jvykti tada, kai bus patenkinti trys pirmieji porei
kiai Vos tai jvyksta, visos zmogaus kancios ir dvasiniai ne-
patogumai buna susij? su savo reiksmingumo jausmu, tiks-
liau, jo nepatenkinimu. Beje, pagrindinis sios knygos tikslas 
yra padeti skaitytojams tapti nepakartojamais ir unikaliais 
nugaletojais. Taip, mes visi esame unikaliis ir nepakartoja-
mi, tik daug kas yra tai pamirs^s! 

Savo reiksmingumo jausmo prigimtis - ir biologine, ir so-
cialine. Sis jausmas ir poreikis j j patenkinti zmogy lydi nuo 
pradejimo akimirkos ir nepalieka iki paskutines s^moningo 
gyvenimo sekundes. Noriu priminti, kad musy apvaisinimo 
akimirk^, kai dar buvome tik spermatozoidai, mums reikejo 
aplenkti 150 milijony gentainiy, taip pat jveikti daugyb? kliu-
ciy, kurios musy lauke kelyje j tiksl^ - kiausintakj! Privale-
jome buti tik pirmi! Nes antras - tas pats kas paskutinis! I r 
sis jausmas turi buti tenkinamas iki paskutinio atodusio. K a i 
tik atsiranda kliuciy, mes visada verziames j priekj. Jei as 
dabar jums uzdrausiu atsiversti 135 puslapj, jums akimirks-
niu kils noras j j j zvilgteleti. 

Kaip patenkinti savo reiksmingumo jausm^? 
Tera vienas budas, kaip tai pasiekti - vystyti savo gabu-

mus ir juos paversti praktiniais jgudziais. A . Maslou tai 
pavadino savirealizacija. Apie tai issamiau pakalbesime kiek 
veliau. Zmogus privalo realizuoti savo galimybes. Vaizdziai 
kalbant, mes visi gimstame princai ir princeses, kad taptume 
karaliais ir karalienemis. Deja, auklejimo procese mums uz-
tempiama varies oda. K a i kurie jos nenusikrato vis^ gyveni-
mg, kadangi nera tokio burtininko, kuris j ^ nuo miisy nu-
plesty. Ta i padaryti reikia patiems! O as jums pasistcngsiu 
padeti. 
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