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LIKITE RAMOS
Kas nori buti stipresnis uz isorinius poveikius,
pirmiausia privalo }veikti savo aistras.
- BENJAMIN D I S R A E L I
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nauj^'^ smegeni} zievf (neocortex), m^stymo centra - j u m s
tampa sunkiau jvertinti situacij^.
Jei krizes akivaizdoje neissaugosite ramybes, savaime
atsiduosite kovok arba spruk (fighi-or-flight reaction)
reakcijai. Po netiketo gyvenimo smiigio jums norisi arba
neapdairiai kontratakuoti, arba trauktis, bet nei viena, nei
antra siuo atveju nera gera strategija.

Giliai kvepuokite

Jus turite nuostabias smegenis su 100 milijardij l^steliij,
pranasesnes uz moderniausi^ kompiuterj. Per gyvenim^
jusq protas gali sukaupti istisas bibliotekas informacijos,
kuri^ galite pasiekti per kelias sekundes. Jus turite visus
protinius gabumus ir psichinius isteklius, leidziancius
susidoroti su bet kokia krize ar sudetinga situacija.

Jei krizes akivaizdoje norite likti ramus, neleiskite
sau reaguoti j j ^ automatiskai ir neapgalvotai. Uzuot taip
pasielg?, pradekite giliai kvepuoti. Tai jums leis nuraminti
prot^ ir suteiks galimyb^ kruopsciau apgalvoti savo zodzius
bei veiksmus.

Be to, jQsi} mintys turi nejtiketinos galios. J i | veikiami,
jus galite tapti tuzmingi ar patenkinti, teigiamai nusiteik^
ar kupini neigiami} nuostatij, susijaudin? ar ramOs. Jusq
mintys lemia, kokias emocijas isgyvenate. K a i uzklumpa
krize, kai susiduriate su netiketomis kliutimis ir staigiomis
permainomis, jusifpirmoji uzduotis - suvaldyti savo mintis
ir jausmus, kad galetumete veikti tinkamiausiai.

jsivaizduokite, kad jus stebi ir kad si situacija yra
testas, kuriuo siekiama jsitikinti, is kokio molio esate
drebti. Ziurekite j save kaip j lyderj ir jsivaizduokite, kad
visi nori pamatyti, kaip jus reaguosite. Nuspr^skite tapti
sektinu pavyzdziu, parodyti, kaip dera grumtis su sudetinga problema - tarsi butumete mokytojai, duodantys
optimalaus elgesio pamok^.

Nedelsdami susitvardykite
Musi| mokykloje ant klases sienos kabejo plakatas,
vaizduojantis nepaprastai susijaudinusj zmogq. Uzrasas
apacioje ragino: „Jei esi susijaudin^s ar dvejoji, bek ratals
ir rek!" Deja, butent sitaip kritineje situacijoje elgiasi
daugelis zmoniij.
K a i reikalai susiklosto nepalankiai, dazniausiai zmones
j tai reaguoja neigiamai arba pemelyg jautriai. Jus gali
apimti pyktis, susirupinimas, neviltis ar baime. Tokios
streso mintys ir neigiamos emocijos akimirksniu sutrikdo
tam tikrij smegenij daliij veikl^. Jos pragaistingai veikia ir

Pagrindinis neigiami} emocijq saltinis yra zlug^ lukesciai. jvykiai susikloste visiskai ne taip, kaip tikejotes. Jus
iskart reaguojate neigiamai. Tai normalu. Ir vis delto slam
naturaliam polinkiui privalote pasipriesinti.

Pazinkite du pavojinglausius priesus
Dvi pagrindines krizes sukeltij neigiamij emociji}
formos yra nesekmes baime ir atstiimimo baime. Jos abi
kursto pyktj, kelia depresij^, stingdo.
Nesekmes baim^ isgyvenate tada, kai jums gresia prarasti pinigus, pirkejus, padetj visuomeneje ar ger^ vard^,
0 blogiausiais atvejais - kito asmens gerov? ar gyvyb^.
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Tokia nesekmes tikimybe, ypac jei susijusi su pinigais,
kelia nerim^, stress ar net panik^.
Atstiimimo baime artimai susijusi su kritikos baime,
su nepritarimo baime arba su baime, kad nepateisinsite
kitij zmonii} lukescii}. K a i reikalai klostosi prastai, jums
gali atrodyti, jog esate negabus irneismaneliai. Jums geda
del tokiij savo ydij. Menkeja jiisq savigarba. K y l a gresme
jusi| ego. Tokie isgyvenimai yra normalus ir naturalus,
svarbiausia, kaip jus su siomis baimemis susidorojate.
Jsidemekite stai k^: visk^ lemia jusij atsakas \.
Tai yra testas. Uzuot reagav? pemelyg jautriai, giliai
jkvepkite, atsipalaiduokite ir nusiteikite spr^sti problem^
saltakraujiskai bei veiksmingai.

Jusij emocijas lemia vidinis dialogas
Psichologas Martinas Selimanas (Martin Seligman)
nustate, kad musi4 mintis, emocijas ir tolesnius veiksmus
is esmes lemia individualus aiskinimasis stilius. Siuo
atveju aiskinamasis stilius yra tai, kaip mes sau aiskiname
jvykius, kaip mintimis komentuojame jvairias gyvenimo
situacijas.
Net devyniasdesimt penkis procentus musq emocijij,
teigiami} ar neigiami}, lemia musq pokalbiai su savimi.
Jei netiketas kliutis vertiname konstruktyviai, tai liekame
ramus ir sugebame valdyti situacij^.
Nors most} prote sukasi tukstanciai minciq, vis delto
vienu metu j i s gali susitelkti tik } vien^ mint}, kuri^ jus
galite bet kada s^moningai pasirinkti. K o k i ^ mint} pasirinksite tam tikr^ akimirk^, nulems, ar imsite pykti ir
jaudintis, ar liksite ramus ir susikaup^.
Nepamirskite, jog gyvenime sekme ateina ne is karto.
Nuolat priminkite sau, kad problemos ir sunkumai yra
iprasta ir naturali tikroves dalis. Sie reiskiniai neisvengia-
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mi. Vienintelis dalykas, kur} galite valdyti, yra tai, kaip }
juos reaguojate.
Likite ramiis, neleiskite sau sudetingos situacijos laikyti
katastrofa. Atsisakykite vertinti problem^ kaip pribloskiamai neigiam^. {vykiai retai buna tokie baisiis, kokie atrodo
is pradzii}. Jusi} patys svarbiausi zodziai krizes akivaizdoje
tureti} buti sie: „Visa tai praeis."

Pries imdamlesi veiksmi], problem^
isanalizuokite
Uzuot pemelyg jautriai reagav?, likite ramus, arciau
bendraukite su zmonemis, kurie vienaip ar kitaip gali jums
padeti. Kantriai isklausykite ji} atsakymus. Jei problema
issprendziama, jusi} uzduotis yra visi} pirma aiskiai suvokti,
kas is tiknyi} atsitiko, ir tik tada veikti.
Kartais dvasios ramyb? issaugoti padeda problemos
aptarimas su sutuoktiniu ar patikimu draugu. Arba leiskites
} ilg^ pasivaiksciojim^, atsipalaiduokite, visapusiskai isnagrinekite susiklosciusi^ padet}, tada imkite ieskoti galimo
sprendimo. Kad ir kas buti} atsitik^, likite optimistai. Pasistenkite isvysti teigiamii savo problemos aspekti}. Labai
daznai didziule nesekme is tikr^ji} yra tik nauja galimybe.
Net ir didelio sumanymo zlugimas gali buti kaip tik tai,
ko jums dabar reikia, - gal tas jvykis paskatins jus savo
energiJ4 ir isteklius nukreipti kita, tinkamesne, linkme.

leskokite sekmes seklq
Kad ir kas atsitikti}, is kiekvieno sunkumo, is kiekvienos keblios situacijos stenkites ispesti verting^ pamok^.
Kiekvienoje jusi} problemoje glUdi sekmes seklos. Jei
prisiversite nemalonioje situacijoje ieskoti teigiami} dalyki} ir priimsite j ^ kaip verting^ pamok^, savaime tapsite
ramus, teigiamai nusiteik^ ir optimistiski. Del to visos
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jusi} nuostabaus proto galios liks veiksmingos ir leis jums
isspr^sti problem^ ar jveikti kriz?.
Kai susidursite su netiketa kliutimi, kelias minutes
pasedekite uzsimerk?, giliai kvepuodami ir jsivaizduodami
save ramius, pasitikincius, atsipalaidavusius ir visiskai
valdancius situacij^. Pazadekite sau, kad bendraudami su
kitais zmonemis bOsite teigiamai ir optimistiskai nusiteik^.
Kalbekite su jais maloniai ir mandagiai. Elkites taip, tarsi
neturetumete jokii} rupescii}, tarsi tai, kas atsitiko, jiisi} is
tikrqji} ne kiek nesutrikde.

Veiksmai, kai padetis kritine
1. K a d ir kas atsitiktq, likite optimistai. Pasistenkite
isvysti teigiamif savo problemos aspektq. Labai
daznai didele nesekme is tikrqjq yra tik uzmaskuota
nauja galimybe.
2. Is kiekvieno sunkumo, is kiekvienos keblios situacijos stenkites ispesti verting^ pamok^. Kiekvienojejusi} problemoje gludi sekmes sekla.

Nesitraukite, nenuleiskite rankif, nes cia ta vieta ir tas
laikas, kai potvynio bangos ima slugti.
- H A R R I E T B E E C H E R STOWE
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PASITIKEKITE
SAVO GEBEJiMAIS
Drqsa - tai kaina, kurios gyvenimas reikalauja uz
ramybes dovanq.
- A M E L I A EARHART

Del didziules nesekmes gali susvyruoti jusi} pasitikejimas savimi ir savo gebejimais. Visiskai naturalu, kad
netiketas likimo pokstas sukrecia, pribloskia ir sukelia
pyktj. Jauciates taip, tarsi jums buti} smogta j emocinj
saules rezginj. Taip reaguoti j staigius nepalankius pokycius
ir nusivylimus mums visiems jprasta ir normalu.
Kad ir kas atsitikti}, priminkite sau, jog is esmes jus
esate sauniis. Jus zmones su charakteriu, gabiis ir ismanantys. Jums pakanka isgalii} atremti bet kokj issukj ir
susidoroti su bet kokia situacija.
Siekdami atkurti pasitikejim^ savimi kalbekite apie
save teigiamus dalykus, pavyzdziui: „As sau patinku! A s
sau patinku! A s sau patinku!.."

Jus tai galite!
K a i jvykiai klostosi pavojingai blogai, jus ima kamuoti
nesekmes baime. Pasirdziuose pajuntate saltj. Jums gali
Pasirodyti, jog esate negabQs, neismaneliai, nerangus, ~zodziu, tikri nevykeliai. Taip, kai reikalai stringa, mes daznai
•iTiame abejoti savimi.
Laime, sias neigiamas emocijas galite neutralizuoti
tvirtu pareiskimu: „As tai galiu! A s tai galiu! A s tai galiu!.."

