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LIETUVOS SUTRIKUSIOS PSICHIKOS ŽMONIŲ
GLOBOS BENDRIJOS ŽURNALAS
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Kėdainiškių tikslas –
padėti ne tik sau, bet ir kitiems
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Palangos bažnyčioje – žmonių
su psichikos negalia kūryba
Lina Jakubauskienė
Išsyk po karantino Palangos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų
bažnyčią papuošė žmonių su psichikos negalia darbai. Juos čia galima apžiūrėti iki šiol.

Palangos sutrikusios psichikos
žmonių globos bendrijos vadovė Anė Petrikienė pasakoja, jog
mintis surengti parodą bažnyčioje kilo per Elenos Kuznecovos,
Domininko Jurevičiaus ir klebono
Kęstučio Balčiūno bendrijoje surengtą kalėdinę popietę.
„Labai džiaugėmės sulaukę
tokio garbingo svečio – klebono
K. Balčiūno. Pasikalbėjome, supažindinome kleboną su savo veik
la, parodėme darbus. Sutarėme –
parodą galėsime surengti bažnyčios klebonijoje Velykų proga“, –
pasakoja A. Petrikienė.
Bendrijos nariai ėmėsi kūrybos, vis dėlto parodos atidarymą sustabdė šalyje paskelbtas
karantinas. „Tai buvo laikotarpis,
per kurį savo darbelius galėjome
dar labiau patobulinti, įrėminti
jau sukurtus. Aktyviai rengėmės
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parodai, laukėme, kol karantinas
atleis savo varžtus. Vos išgirdę
pirmuosius bažnyčios varpus,
nuskubėjome pas kleboną. Buvome nustebinti, kai jis leido savo
darbus iškabinti ne klebonijoje,
bet bažnyčioje. Tai mums – labai
didelė garbė“, – dėsto palangiškių bendrijos vadovė.
Jos teigimu, parodai bažnyčioje
bendrijos nariai parinko mandalas
– jos labiausiai tinka sakraliai erd
vei. „Mandalos – tai ir bažnyčios
vitražai, todėl būtent šią tematiką
parinkome ekspozicijai. Džiaugiamės, kad mūsų darbai bažnyčioje
labai tinka, taip pat ir dėl to, kad
mūsų darbus gali apžiūrėti ne tik
palangiškiai, bet ir gausybė į kurortą ilsėtis atvykstančių svečių“, –
kalba A. Petrikienė.
Bendrijos vadovė taip pat pasidžiaugia, kad darbai Palangos
bažnyčioje eksponuojami visą
vasarą, klebonas neragina jų nukabinti. „Mums ši galimybė pademonstruoti savo talentus yra
labai svarbi. Žmonės pamato,
kad tarp mūsų yra ir tokių žmonių, kurie pripažįsta savo negalią,
ieško pagalbos ir ją priima. Savo
kūryba norime pademonstruoti,
kaip svarbu neatstumti žmonių
su psichikos negalia, nestigmatizuoti jų. Gaila, bet labai dažnai
mus ignoruoja ne tik „sveikieji“,
bet ir kitas negalias turintys žmo-

nės. Nuolat tiesiame ranką kitoms
negalią turinčių žmonių organizacijoms, vis dėlto su mumis taip
niekas nesielgia. Žmonės su kitokia negalia sulaukia paramos,
pagalbos, o turintieji psichikos
negalią vis dar paliekami užribyje“, – karčiai dėsto A. Petrikienė.
Moteris nuoširdžiai dėkinga
klebonui K. Balčiūnui, E. Kuznecovai, D. Jurevičiui,
taip pat
parodą surengusioms projekto
„Nelikim su negalia vieni“ vykdytojoms Marinai Daukšienei ir Dianai Rakauskienei. „Tai jos kasdien dirba su negalią turinčiais
žmonėmis, išmoko juos įdomių
darbelių, skatina kurti. Gražus
ir prasmingas renginys dar kartą parodo, kad kartu mes galime daug – svarbiausia nepalikti
vienas kito bėdoje“, – pabrėžia
Palangos sutrikusios psichikos
žmonių globos bendrijos vadovė.
Parodos ekspozicija Palangos Švč. Mergelės Marijos
ėmimo į dangų bažnyčioje palydima tokiais iš širdies sklindančiais žodžiasis:
„Negalia – kaip neprašytas svečias, nepaisantis jokių durų, jokių
spynų. Ji gali aplankyti kiekvieną

bet kada, nors jos nelaukia niekas. Jai nesvarbu nei amžius, nei
turtas, nei išsimokslinimas ar išsilavinimas. Niekas. Ji ateina ir
sulaužo žmonių likimus, uždeda
antspaudą kelioms kartoms.
Nesvarbu, kokia ta negalia –
fizinė, protinė, psichinė, kompleksinė, matoma, nematoma. Ji
vis tiek skaudi. Skaudi ir pačiam
žmogui, ir artimajam, esančiam
šalia, skaudi ir fizine, ir dvasine
prasme. Neaišku, kuri negalia
skaudesnė – matoma ar nematoma, fizinė ar dvasinė. Kas ne-

žinoma, tas žmonėms sukelia
baimę, pyktį, nepakantumą – tai
yra skaudžiausia. Skaudžiausia
būti nesuprastam, atstumtam,
pasmerktam. Todėl kartais ir bijome net patys savęs, aišku, ir
pripažinti savo negalią.
Norėsi jos ar nenorėsi, pyksi
ar nepyksi, stengsies numesti –
nenumesi, paslėpsi – surasi. Eisi
kartu su ja per gyvenimą, nors
ir bus sunku. Privalėsi ją pažinti, susitaikyti su ja, susidraugauti, kad lengviau būtų eiti kartu,
kad galėtum atrasti save, būtum

Kokia pagalba efektyvi
sergančiųjų psichikos liga
artimiesiems?
Raimonda Žilinskaitė
Linos mamai daugiau nei prieš ketverius metus diagnozuotas bipolinis sutrikimas, arba maniakinė depresija su stipriais pakilimo ir depresijos epizodais. Lina pasakoja, kad per šiuos metus buvo visko:
jos mama patyrė daug atkryčių, buvo guldoma į ligoninę su policija
ir greitąja pagalba, kreiptasi į teismus dėl priverstinio gydymo – būdama pakilimo būsenos, moteris savo ligos nepripažindavo.
Pasak Linos, tuo metu mamos
būklė būdavo labai bloga, ji elgėsi neadekvačiai. Moteris pyko,
visa šeima jai buvo priešai, nes
norėjo, kad ji gydytųsi. Būdama
depresijos būsenos, Linos mama
pagalbą priimdavo savanoriškai,
tačiau ligoninė jai nepatiko. Moteris negėrė vaistų, namie po ligoninės būdavo dar blogiau, kartais
mama tiesiog gulėdavo ir negalėdavo net pajudėti, nesilaikydavo
elementarios higienos. Tuo metu
ją prižiūrėjo kartu gyvenantis Linos tėtis. Lina atvirauja, jog kartą tėtis po itin sudėtingos guldymo į ligoninę procedūros pasakė:
„Žinai, Lina, kai tuokėmės, nebuvo tarp mūsų didelės meilės, bet
dabar aš ją taip myliu, kad savo
gyvenimo be jos neįsivaizduoju“.
Per ligos laiką Linos šeima patyrė visko: nuo nežinojimo, pasimetimo, beviltiškumo iki susitaikymo
ir stiprybės bei pasitikėjimo savimi
įgijimo. Lina pasakoja – kai paskutinį kartą prieš keletą mėnesių mamai pasireiškė bipolinis sutrikimas,

ji savo noru atsigulė į ligoninę, jau
visai kitaip žiūrėjo į pagalbą, noriai
ją priėmė. Lina sako, jog šeima
susigyveno ir su mama, ir su jos
sutrikimu. Jie stengiasi suprasti ir
atskirti mamą nuo jos ligos, išmoko
džiaugtis šia diena, nesijaudinant,
kas blogo gali atsitikti ateityje.
Lina mielai sutiko atsakyti į keletą klausimų apie pagalbą sau,
apie tai, kaip mamos sutrikimas
paveikė ją ir jos šeimą.
Papasakok, kaip pati ieškojai informacijos, pagalbos, kai
sužinojai apie mamos ligą?
Ieškojau informacijos internete pagal raktinius žodžius „bipolinis sutrikimas“, „psichikos liga
sergančiųjų artimieji“ ir kt. Vis
dėlto tuo metu informacijos buvo
labai mažai. Radusi skelbimą apie
savitarpio pagalbos grupę psichikos liga sergančių artimiesiems,
užsiregistravau. Iš pradžių ieškojau konkrečių receptų, ką daryti,
bet niekur – nei internete, nei
grupėje – konkretaus nurodymo

stipresnis, galėtum padėti sau ir
kitiems. Savo negalios pripažinimas, ieškojimas pagalbos ir jos
priėmimas – tai jau didelis žingsnis pirmyn.
Tad nelikim su savo negalia
vieni, nesmerkim kitų negalių,
jos visos – skaudžios. Ieškokime, ką galime padaryti gražaus,
prasmingo, būkime ne po vieną,
būkime kartu, ir našta nebus tokia sunki. Mes tikim – „Negalia
netrukdo kūrybai“.
Alfredo Umbraso nuotraukos
ar atsakymų ant lėkštutės niekas
nepateikė, nepasakė: „padaryk
tą ir tą, ir viskas bus gerai, mama
pripažins ligą“. Vis dėlto įgytos
žinios pakeitė mano požiūrį į gyvenimą su mama ir su jos liga. Iki
tol mes gyvenome taip, tarsi važinėtume linksmaisiais kalneliais.
Kiek laiko lankei savitarpio
pagalbos grupę, kiek žmonių
buvo joje?
Lankiau grupę 9 mėnesius,
vieną kartą per savaitę. Mūsų
buvo apie 10 žmonių. Visi buvome sergančių artimieji: vaikai,
broliai, seserys, tėvai.
Žinojau, kad iš niekas šeimos
narių be manęs to nepadarys. Aš
ir mama esame veiklūs žmonės,
sesuo ir tėtis yra pasyvesni, jie
manė, kad mamos sutrikimas
galbūt praeis savaime, gal reikia
palaukti. Kai mamai prasidėjo atkrytis, likau tik aš.
Pradėjusi lankyti grupę pirmiausia susitikau su psichologe,
papasakojau jai savo situaciją.
Grupėje darbas vyko įvairiai, kalbėdavomės, kaip kiekvienas jaučiamės. Kartais kiekvienas pasisakydavome kuria nors daugeliui
aktualia tema. Būdavo, aptardavome vienam žmogui nutikusią
situaciją. Psichologės kalbėdavo
labai mažai, kartais pabaigoje
pateikdavo savo įžvalgas.
Psichologės yra minėjusios, kad
iš pradžių per grupės užsiėmimus
artimasis bus visai arti, galbūt net
„sėdės ant kelių“, „stovės šalia“,
o baigiantis užsiėmimams jis jau
nutols. Galiu pasakyti, kad taip ir
buvo. Iš pradžių buvo kalbama
Nukelta į 4 p.
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Atkelta iš 3 p.
apie tai, kaip jaučiasi mano artimasis, ką jis gali padaryti, o
pabaigoje – jau apie tai, kaip aš
jaučiuosi, ką aš galiu padaryti. Tai
labai padėjo. Anksčiau mane visada lydėjo baimė – jei nutikdavo
kas nors gero, tuoj pat pagalvodavau: ar galiu džiaugtis, kai mamai blogai? Kaip galiu sau leisti
džiaugtis? O dabar leidžiu sau gyventi savo gyvenimą, džiaugtis,
net kai mamai pablogėja. Juk visi
tėvai tikisi, kad jų vaikai gyvens
laimingai ir linki jiems gero. Kai
mamai būna blogai, mes su sese
kas antrą savaitgalį važiuojame
jos lankyti. Matau, kokie tėvai yra
laimingi, kai mes esame laimingos – tai yra svarbiausia.
Man buvo sunkiausia suvokti,
kad aš tėvams, mamai nesu skolinga. Tai buvo velniškai sunku, nes
gyvenu dėl kitų, ne dėl savęs, esu
linkusi padėti. Jei kažkas atsitinka
artimajam, galiu padaryti viską.
Vis dėlto, padedama psichologo,
dalyvaudama grupės užsiėmimuose, pamažu išmokau atsiskirti nuo
mamos ir gyventi savo gyvenimą.
Lankiausi pas psichologą ir individualiai, nes norėjau sužinoti apie mamos sutrikimą – kaip
turėčiau elgtis. Tiesa, kurį laiką
maniau, kad dėl savęs neturiu
teisės net eiti pas psichologą.
Kaip nusprendei kreiptis individualios psichologo pagalbos?
Pirmą kartą į psichologą kreipiausi prieš 4 metus, tuomet,
kaip minėjau, visas dėmesys ir
klausimai buvo apie mamą, jos
sutrikimą. Dėl savo problemų pas
psichologą pradėjau lankytis prieš
dvejus metus. Supratau, kad esu
jauna, turiu tikslų ir noriu gyventi
savo gyvenimą. Įstrigo psichologės pasakyta frazė: „Tu gali pasirinkti, tu gali išgyventi dėl mamos
kiekvieną dieną ir laukti, kol kažkas nutiks, arba šiek tiek ją paleisti“. Ta situacija, mamos ligos
paleidimas man buvo sunkiausias. Ilgai mokiausi tai padaryti.
Savitarpio pagalbos grupėje sulaukiau paramos dėl mano darbo.
Visi davė patarimų, kaip spręsti
su darbu susijusias problemas,
kaip siekti tikslų, kaip keisti profesiją ir pan., visai nekalbėdami
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apie mano mamą. Supratau: kartais gerai pakalbėti ir apie save,
sulaukti aplinkinių patarimų.
Žingsnis po žingsnio bandžiau
ką nors naujo. Pasijutusi laisviau
nekaltinau savęs, kad apleidau
mamą. Vis dėlto pastebėjau, kad
kai kurie grupės nariai savo artimųjų niekada nepaleidžia, per visus 9 mėnesius, kol vyko grupės
užsiėmimai, laikėsi jų įsikibę.
Man patinka jausmas, kai pati
tvirtai stoviu ant žemės, tada
jaučiuosi gerai ir galiu padėti ne
tik sau, bet ir kitiems.
Kai kurie žmonės gan nelengvai priima sprendimą lankyti savitarpio pagalbos grupę, bijo dėl konfidencialumo,
nenori atsiskleisti, sutikti kitų
grupės narių, pavyzdžiui, parduotuvėje. Jie mano, kad niekas nesupras, ką jie išgyvena?
Kokia buvo tavo patirtis?
Buvo šiek tiek baimės, nes tai
buvo nauja patirtis. Vis dėlto iškart buvo aišku, kad žmonės išgyvena identiškus jausmus, tokius kaip ir aš. Pamačiau, kad
kitų situacija dar sudėtingesnė.
Kai suvokiau, kad aš esu ne viena, iškart pasidarė lengviau. Pirmą, antrą kartą buvo nemalonu
pasakoti savo istoriją, vis dėlto
po to ateina toks palengvėjimas,
kad po to jau lauki naujo susitikimo, kad galėtum išsipasakoti
viską, kas guli ant širdies. Ateini,
pasipasakoji ir paleidi viską, kas
slegia. Išėjusi iš grupės iš naujo
tai pergalvoji, tada nusiramini.
Minėjai, kad iš pradžių grupėje buvo baisu kalbėti. Kas padėjo pasijusti saugiai, priimtai?

Buvo svarbu, kaip žmonės tave
supranta, nes pirmą kartą nežinai,
kaip į tave reaguos. Dėl to iš pradžių psichologės daugiau klausdavo. Pamačiusi, kad žmonės mane
palaiko, jiems mano išgyvenimai
pažįstami, labai atvirai kalbėdavau
ir nejaučiau jokios gėdos.
Vis dėlto tokiam suvokimui
reikia laiko. Apskritai grupėje
dalyvavusių žmonių išgyvenimai
buvo labai intymūs, labai įvairūs,
mano pasitikėjimas grupe labai
išsaugo – žmonės pasidalindavo tokiais dalykais, kurių pati
nedrįsčiau atskleisti. Tai suteikė
pasitikėjimo – jei jie tiek gali pasakyti, vadinasi, galiu ir aš.
Ar gali įvardinti, kada daugiau pradėjai apie save galvoti? Kada supratai, kad mama
ir jos liga nėra svarbiausias ir
neišsprendžiamas gyvenimo
klausimas?
Iš tiesų pavargau gyventi vien
tik mamos bėdomis, pamaniau –
negi visą laiką suksiu galvą tik
dėl to? Vis tiek niekas nepasikeis,
mama sirgs, pasveiks, vėl sirgs, vėl
pasveiks. Tada uždaviau sau klausimą – gal galiu ir sau padaryti ką
nors gero? Pradėjau galvoti, ieškoti
atsakymų, užsirašinėti mintis. Po
truputį atleidau vadeles, atsikračiau
nuolatinės įtampos ir pastebėjau,
kad pati pradėjau geriau jaustis.
Psichologė man sakė – yra dalykų, kurių negalime pakeisti. Iš
pradžių galvojau, kad išgydysiu
mamą, ji pasveiks. Tik vėliau suvokiau, kad ne viskas yra mano
valioje, todėl geriau mažiau sukti galvą dėl jos sutrikimo, tiesiog
daugiau laiko leisti su mama
tada, kai ji gerai jaučiasi.

Kai mamai gerai, ji būna tokia
pat kaip ir prieš susirgdama. Dabar mėgaujamės kiekviena akimirka. Jeigu jai bus blogai, žinome, kad jai užtenka stiprybės vėl
pasveikti. Suvokiame: kai bus
blogai, tada kažką ir darysime,
o dabar reikia džiaugtis situacija. Planuojame išvykas, dažniau
grįžtame namo pas mamą. Nebekuriame toli siekiančių planų, tokių kaip „Ką darysime, kai mama
pasveiks“. Įpratome džiaugtis
trumpomis akimirkomis.
Nebeliko didelių lūkesčių
nei sau, nei mamai?
Taip, mes jos nebespaudžiame
visai. Ir anksčiau, net kai mama
negerdavo vaistų, griežtai su ja
nekalbėdavome,
pasitikėjome
mama. Jai prireikė 4 metų, kad
suvoktų savo ligą, pripažintų ją.
Tai nutiko netikėtai: vieną dieną
mama pradėjo apie tai šnekėti,
domėtis sutrikimu, skaityti straipsnius, lankytis bažnyčioje, pasakoti
apie savo išgyvenimus. Vartydama savo nuotraukas, įvardijo ligos
epizodus. Manau, yra nepaaiškinamų dalykų – vienas jų yra tai,
kad mama pripažino savo ligą. Tai
įrodė, kad vilties nereikia prarasti.
Kai mama susirgo, mes su sese
palaikėme viena į kitą. Ji visada
man buvo ramstis. Kadangi abi
gyvename Vilniuje, dažnai susitikdavome, kalbėdavomės, dalijomės mamos priežiūros rūpesčiais.
Esame kaip kumštis, mūsų šeimoje emocinis ryšys labai stiprus.
Mūsų šeima visada buvo graži,
niekada nesipykome. Dabar tas
emocinis ryšys dar labiau sustiprėjo. Jei būdama studente su
tėčiu telefonu kalbėdavau penkias minutes, dabar kalbu valandą. Mano tėtis yra uždaresnis,
tačiau išsikalbėti ir jam labai reikia. Tėtis būna šalia mamos visą
laiką, kiekvieną dieną, mudvi su
sese gyvename kitame mieste,
todėl nepatiriame tiek daug išgyvenimų, susijusių su mamos
priežiūra. Jei mamai pablogėja,
metu darbus ir važiuoju pas ją.
Dabar jau žinome, kur kreiptis,
kam skambinti, ką daryti, kai mamai prasideda pakilimas ar depresija. Neturime sudaryto plano, bet
žinome, kas mus nuramina. Nebūna taip, kad nežinotume, ką daryti.

Mama labai mėgsta tvarkytis,
tik kartais, kai jai būna blogiau,
nepajėgia nieko daryti. Tada ją
raminu, kad viskas gerai, mokau, kad nekeltų sau labai didelių
tikslų. Nieko nenutiks, jei nepagamins maisto ar neišplaus indų.
Kai prasideda depresija, didelis
pasiekimas jai yra išeiti į kiemą
pasivaikščioti.
Skatinu mamą daugiau bendrauti su tėčiu – visi kiti darbai
palauks. Po tokio pokalbio jai palengvėja. Mūsų tėvams sunkiau
keistis. Mes, jauni, labiau linkę išbandyti meditacijas, jogą, įvairias
technikas. Mamą skatinu judėti į
priekį bent mažais žingsneliais.
Mini, kas padeda mamai,
gal gali paminėti, kas tau pačiai labiausiai padėjo?
Pirmiausia – psichologo pagalba. Kai jaučiu, kad viskas krenta
iš rankų, skambinu jam ir derinu vizito laiką. Pradedu vis geriau save pažinti ir suprasti kaip
jaučiuosi. Daug skaitau, tai mane
ramina. Užsimiršti, susidėlioti
mintis padeda sportas, bėgiojimas. Taip pat stengiuosi sau išsikelti ne per didelius, realistinius
tikslus, žinoti, kokius žingsnius
turiu toliau daryti, kad tų tikslų
pasiekčiau. Kai kurie mamai skirti patarimai tinka ir man pačiai.
Kai mama susirgo, turėjau
vaikiną, kuris mane palaikydavo,
tačiau vėliau gan bjauriai išsiskyrėme. Jis rėžė, kad ir aš sergu
ta pačia liga kaip mano mama.
Buvo skaudu. Šiuo metu artimo
draugo neturiu. Darbe tobulėju,
prireikus nebijau keisti darbo.
Situacija su mamos liga man suteikė drąsos. Iš prigimties esu kuk
li, vis dėlto dėl mamos einu visur –
bendrauju su advokatais, kviečiu

policiją. Nesvarstau, kas ką pagalvos, darau tai, ką manau esant
reikalinga. Ši patirtis padeda man
ir dabar. Stengiuosi negalvoti –
pasiseks ar ne. Jei nepasiseks,
reiškia, pabandysiu kitąkart.
Išdrįsau įgyvendinti savo svajones, kurių niekada nedrįsau
įgyvendinti. Supratau, kad galiu
keisti esamą situaciją vardan savo
svajonių. Pradėjau savanoriauti
su vaikais, seneliais. Man patinka
daryti gerus darbus – tai suteikia
daugiau pasitikėjimo savimi.
Nuolat stebiu savo savijautą.
Jei keičiasi nuotaikos, tampu apatiška, svarstau, ar nebus tas pats
kaip mano mamai. Kalbu apie tai
su psichologe – anot jos, yra tokia galimybė, vis dėlto kuo geriau
pažinsiu savo jausmus, reaguosiu
į juos, tuo mažesnė tikimybė bus
susirgti. Žinau, kad esu jautresnė. Jei jaučiu, kad nuotaika prasta, iškart kreipiuosi pagalbos.
Tu pati ir tavo šeima įveikė
daug iššūkių, daug išmoko,
ką patartum kitiems?
Pirmiausia raginčiau nebijoti
kreiptis pagalbos. Mes negalime
visko padaryti patys, todėl pagalba yra labai svarbi, ypač psichologų, kitų šeimų, kurios išgyvena tą
pačią situaciją. Tai nepadėjo atsakyti į klausimą – kaip padėti mamai, kad ji nebesirgtų, bet padėjo
suprasti, kaip gyventi su mamos
sutrikimu ir jaustis laimingai.
Taip pat svarbu nesukti per
daug galvos dėl ateities – daugiau
džiaugtis tuo, kas dabar yra. Problemas spręsite tada, kai jos nutiks. Kiekvieną rudenį ir pavasarį
mamos sveikata pablogėdavo,
Nukelta į 6 p.
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Atkelta iš 5 p.
žinojau, kad artėjant šiems sezonams teks atsiprašyti iš darbo,
padėti mamai.
Taip pat labai svarbu neužsidaryti savyje, bendrauti su kitais.

Jeigu jauti, kad nori kažką pasakyti, tai pasakyk. Aš turėjau artimų draugų, kuriems papasakojau apie mamos ligą. Jie nelabai
suprato ir nelabai galėjo padėti,
vis dėlto toks atvirumas padėjo
man pačiai. Nejaučiau gėdos dėl

mamos, jei reikia, atvirai kalbu
apie jos sutrikimą.
Galiu pasakyti, kad mamos
liga mūsų šeimą suartino, mes
dažniau ir ilgiau kalbamės. Dabar
žinau: jei ir nutiks kas nors blogo
ateityje, mes tai įveiksime kartu.

Pyktis ir agresija – priežastys ir būdai išvengti
Lina Jakubauskienė
Nėra pasaulyje žmogaus, kuris nė karto nebūtų supykęs. Pyktis – tai
emocija, kurią patiriame visi. Vis dėlto labai svarbu žinoti, kaip dorotis su pykčiu, kad jis netaptų destruktyvus, neperaugtų į agresiją
ir nepridarytų bėdų pačiam žmogui bei aplinkiniams.

Pykčio bei
agresijos rūšys
„Pyktis išgyvenamas kaip nemaloni emocija, kuri kyla, kai
mes galvojame, kad mus užgavo, su mumis neteisingai elgėsi,
sutrukdė mums siekti savo tikslų. Pykčio išreikštumas svyruoja
nuo lengvo sudirgimo iki intensyvaus įsiūčio“, – aiškina gydytoja
psichiatrė ir psichoterapeutė Ramunė Mazaliauskienė.
Pyktis nėra pirminė emocija,
tačiau įprastai jis išgyvenamas
kaip beveik automatiškas atsakas į nuoskaudą, frustraciją ar
baimę. Jis dažniausiai susijęs su
kitomis neigiamomis emocijomis
ar yra atsakas į jas. Pyktis visada lydimas fiziologinių reakcijų:
daugėja širdies susitraukimų,
padidėja adrenalino bei noradrenalino išskyrimas. Taip sužadinamos žmogaus fiziologinės galios,
jis pasirengia įvykiams.
„Pykčio reiškimo būdai yra išmokti, jo išraiška yra asmens
kontroliuojama. Pykčio nereikėtų
slopinti: slopinamas pyktis pasireiškia negatyviu, pasyviai agresyviu elgesiu“, – dėsto gydytoja.
Jos teigimu, pyktis nėra vien tik
neigiama emocija, yra ir teigiamų jo pusių. Pyktis energizuoja
ir mobilizuoja kūną gynybai, be
to, kartais parodytas pyktis gali
padėti išspręsti vienokią ar kitokią situaciją. „Pyktis padidina savivertę ir padeda pasiekti bendro
supratimo. Pyktis yra produktyvus, kai jis suteikia jausmą, kad
gali kontroliuoti situaciją“, – pa6

brėžia R. Mazaliauskienė.
Visai kas kita – destruktyvus
pyktis, kuris yra tiesus kelias į
impulsyvų elgesį, kada nebekreipiama dėmesio į pasekmes.
Destruktyvus pyktis gali sukelti agresiją. „Agresija – tai elgesys, kuris grasina pažeisti ar
pažeidžia asmeninę savivertę ar
saugumą, atsakas, kurio tikslas
yra sukelti skausmą ar sužeisti
objektą ar asmenį. Tai kompleksinis žmogiškas elgesys, kuris
vystėsi evoliucijos eigoje, ir yra
skirtas pagerinti idividualų ir grupės saugumą bei išgyvenamumą“, – aiškina gydytoja.
Agresija gali būti skirstoma į
skirtingas rūšis. Tai:
• Instrumentinė agresija. Jos
tikslas gauti norimą objektą ar
užimti tam tikrą erdvę, nesant
ketinimo sužeisti kitą žmogų.
• Priešiška (angl. hostile) agresija, nukreipta pakenkti kitiems
žmonėms. Gali būti verbalinė
(žodinė) ar išreikšta veiksmu.
• Santykių (angl. relational) agresija. Tai – agresijos forma, kuri
skirta kito asmens santykiams
pakenkti (pvz. socialinis atstūmimas ar gandų skleidimas).
Be to, agresija gali būti verbalinė, fizinė prieš kitus, fizinė prieš
turtą ar objektus, fizinė prieš save,
taip pat pasiruošimo agresija,
esant tikrai ar tariamai grėsmei.
Yra keletas veiksnių, kurie gali
lemti didesnį žmogaus agresyvumą. Tai – genetiniai veiksniai,
neurofiziologiniai sutrikimai, psichologiniai, socialiniai, aplinkos,
situaciniai veiksniai.

„Kokie veiksniai lemia, kad žmogus vienu ar kitu atveju taps agresyvus? Tai – žmogaus patirta prievarta vaikystėje, piktnaudžiavimas
psichoaktyviomis
medžiagomis,
persekiojimo kliedesiai, imperatyvinės haliucinacijos, nebendradarbiavimas, impulsyvumas,
depresiškumas,
beviltiškumas.
Agresyvesni yra vyriškos lyties,
jaunesni, žemesnio intelekto asmenys. Agresyvumą gali lemti patirta galvos trauma ar neurologinis
sutrikimas. Padidinto agresyvumo
priežastis gali būti šeima ar karinė
tarnyba“, – pabrėžia psichiatrė.

Kodėl kyla agresija?
Pasak R. Mazaliauskienės, agresijos priežastimi gali tapti tikra ar
tariama grėsmė žmogaus savęs
vertinimui, poreikių nepatenkini
mas, konfliktas tarp esminių vertybių, bejėgiškumas. Agresiją gali
sukelti ir individualios asmens savybės: ankstesnė patirtis įveikti
frustraciją elgiantis agresyviai, psichologinės ar fiziologinės būsenos.
Agresiją žmogus gali išreikšti
tiek žodžiais, tiek elgesiu. Specialistai, tiesiogiai dirbantys su žmonėmis, sunerimti turėtų tuomet,
kai žmogus užima kitų asmeninę
erdvę, garsiai kalba, pernelyg ilgai išlaiko akių kontaktą. Agresyvumą gali reikšti ir bendras susijaudinimas, dirglumas, pyktis,
atsisakymas bendrauti. Nerimą
turėtų kelti ir situacija, kai žmogaus mąstymas tampa nenuoseklus, jis nesukoncentruoja dėmesio ar staiga atsistoja ir palinksta
link pašnekovo. Tai – dominavimo ir galios demonstravimas.
Kilusią agresiją asmuo gali išreikšti žodiniais grasinimais ar
gestais. „Labai svarbu, kad, atėjęs į užsiėmimus ar pas specialistus, žmogus, turintis psichikos su-

trikimų, jaustųsi saugus, kad jam
būtų sudaryta saugi aplinka. Taip
pat žmogus turi jaustis gerbiamas, galintis rinktis. Agresyvaus
elgesio riziką sumažina tinkamos
užimtumo veiklos“, – kalba R.
Mazaliauskienė.

Ką daryti susidūrus su
agresyviu žmogumi?
Pasak R. Mazaliauskienės, specialistai, dirbantys su psichikos
sutrikimų turinčiais žmonėmis
privalo žinoti, kaip galima išvengti
agresijos. Tam reikia sukurti tinkamą aplinką, išmokti pastebėti pirmuosius agresijos ženklus,
mokyti personalą deeskalavimo,
stebėjimo technikų. Specialistai
turi žinoti, kokiais atvejais gali
pasireikšti agresija, turi būti pasirengę panašiems atvejams, turėti apsaugos priemonių.
„Su agresyviu žmogumi nedera kalbėti stovint jam už nugaros,
mojuoti jam rankomis prieš veidą, prieiti prie jo pernelyg arti.
Negalima pertraukti jo emocijų
reiškimo, reaguoti pykčiu ar įsižeidimu į jo pyktį ar skundus,
barti, smerkti, kritikuoti jo reakcijas“, – sako R. Mazaliauskienė.
Prieštaravimai ir bandymai paneigti jo argumentus gali dar labiau pakurstyti agresiją. Taip pat
nederėtų prie žmogaus liestis, nes
tai gali sukelti dar didesnę agresiją. Specialisto veido išraiška turėtų būti neutrali, akių kontaktas
turėtų būti, bet ne primygtinis.
Specialistas turėtų išklausyti
klientą, išsiaiškinti jo pykčio priežastis, parodyti, kad jį girdi. Negalima žmogaus pasakojimo nuleisti juokais ar skatinti jį išreikšti
daugiau, nei jis tuo metu yra pasirengęs. Taip pat specialistas privalo pasirūpinti savo saugumu, jei
reikia, trumpam palikti agresyvų
žmogų ir išeiti iš patalpos nusiraminti. Jei su agresyviu asmeniu
susitarti nepavyksta, galima pasikviesti kitų specialistų, kurie turi
su juo gerą ryšį ar kontaktą.
Pasak R. Mazaliauskienės, kiekvienas smurtinis epizodas įstaigoje turėtų būti panaudojamas
kaip mokymo priemonė, specialistai turi dalintis patirtimi, kaip
dirbti su agresyviais asmenimis,
įvertinti kiekvieną patirtį.

Keletas patarimų, parengtų pagal užsienio spaudą, kaip
išvengti pykčio ir neleisti jam peraugti į agresiją:
Įvertinkite tai, kad turite problemą
Jei jums sunku kontroliuoti savo pyktį, svarbiausia, ką galite
padaryti, pripažinkite šią problemą. Po to galite ieškoti būdų, kaip
su ja susidoroti.
Pildykite pykčio dienoraštį
Ar žinote, kas jums dažniausiai sukelia pyktį? Galbūt patys neįsisąmoninate, kodėl taip reaguojate į kai kuriuos žmones ir situacijas. Kai suprasite, kas jus pykdo, galėsite koreguoti savo elgesį,
žengti pirmąjį žingsnį, kad pradėtumėte valdyti savo elgesį.
Bendraukite su draugais ir mylimais žmonėmis
Tegu jūsų artimieji žino, kad norite keisti savo elgesį. Jie jus
paskatins ir primins, kuria kryptimi bandote eiti. Jų supratimas,
palaikymas ir pagalba padės išvengti pykčio sukeliamų problemų.
Kasdien skirkite laiko pabendrauti su gerais draugais ir artimaisiais. Tokiu būdu sumažinsite neigiamą iš šalies gaunamą įtaką, tai
padės geriau valdyti pykčio priepuolius.
Nutraukite pykčio grandinę
Kada pradedate jausti pyktį, pabandykite elgtis taip:
• Mintyse garsiai sušukite „Stop!“. Tai padės pykčiui nesiplėtoti.
• Atpalaiduokite kūną ir protą giliai kvėpuodami, koncentruodamiesi į savo pojūčius.
• Suskaičiuokite iki 20 prieš ką nors atsakydami.
• Pasistenkite kontroliuoti neigiamus vaizdinius savo sąmonėje ir
keisti juos pozityviais.
• Pasistenkite įsivaizduoti save ramioje vietoje, koncentruokitės į
savo pojūčius, medituokite bent penketą minučių.
• Persijunkite iš „pykčio kanalo“, panaršykite mėgstamuose interneto puslapiuose, paklausykite patinkančios muzikos. Pasvajokite apie naujas keliones ar išeikite pasivaikščioti.
Pasistenkite suprasti kitą žmogų
Jei kuris nors asmuo yra jūsų pykčio šaltinis, pabandykite pažvelgti į situaciją jo akimis. Kiekvienas žmogus daro klaidų, bet
galbūt būtent per tai mes tampame geresni.
Pasitelkite humorą
Pabandykite pasijuokti iš savęs, nepriimkite įvykių pernelyg rimtai. Pasistenkite, kad tai taptų įpročiu. Kai žvelgiame į įvykius iš
komiškos pusės, problema visada pasirodo menkesnė.
Nusiraminkite
Piktas žmogus linkęs sureikšminti ne itin reikšmingus dalykus.
Jei išmoksite kvėpuoti lengvai, suprasite, kad pykčio priepuoliai –
ne vienintelis galimas reakcijos į aplinką rezultatas. Tada pykčio
epizodų bus mažiau.
Pykčiui kilti turi įtakos ir nepakankamas miego, maisto, vandens
kiekis, todėl būtina laikytis režimo, laiku eiti miegoti, taisyklingai
maitintis ir išgerti reikiamą kiekį vandens.
Pasitikėjimas
Piktas žmogus daug į ką žiūri skeptiškai. Jam atrodo, kad kiti žmonės tyčia griauna jo planus ar suteikia skausmo. Pabandykite kurti
pasitikėjimu paremtus santykius su draugais, giminaičiais ir kolegomis. Kalbėkite tiesą, visada įvykdykite tai, ką pažadėjote. Jei taip elgsitės visada, žmonės jumis pasitikės, bendras darbas taps ramesnis
ir malonesnis. Suprasite, kad aplinkiniais galima pasitikėti.
Būkite pozityvūs
Stenkitės formuluoti sakinius taip, kad jie būtų suprantami kaip
pozityvūs, o ne kaip agresyvūs. Bendraukite ramiai, nekelkite balso.
Kiekvieną dieną stenkitės nugyventi taip, lyg ji būtų paskutinė.
Gyvenimas pernelyg trumpas ir neverta savo energijos švaistyti
destruktyviam pykčiui ir agresijai. Vietoj to galite patirti daugiau
džiaugsmo, pamatyti siurprizus, kuriuos jums siūlo gyvenimas.
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Apskrito stalo diskusijos: kiekviename
regione – panašios problemos
Lina Jakubauskienė
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija (LSPŽGB) tęsia
tradiciją rengti apskrito stalo diskusijas vis kitame Lietuvos regione.
Per karantiną sustojus veikloms, kurį laiką renginių teko atsisakyti.
Pasibaigus būtinybei izoliuotis, surengta net keletas diskusijų Klaipėdoje, Kretingoje, Zarasuose bei Rokiškyje.

Supažindino
su psichikos negalia ir
sutrikimais
Pranešimą apie žmonių su psichikos negalia situaciją Lietuvoje
skirtingų regionų specialistams
skaitė LSPŽGB vadovas Vaidotas
Nikžentaitis.
Jis kalbėjo apie psichikos sutrikimų etimologiją, priežastis,
lemiančias jų atsiradimą: „Psichikos sutrikimo riziką didina patirtas stresas, kai kurie potyriai gali
turėti ilgalaikį, net visą gyvenimą
trunkantį poveikį, didinantį arba
mažinantį pažeidžiamumą“.
V. Nikžentaitis priminė, kad visuomenės sveikatos požiūriu psichikos sutrikimai skirstomi pagal
santykinį sunkumą. „Visuotinai priimtų santykinių sunkumo kriterijų
nėra, tačiau, skirstant psichikos sutrikimus, atsižvelgiama į: sutrikimo
sunkumą (simptomų išreikštumą);
simtomų (ligos) trukmę; negalios
dėl simptomų sunkumą. Remian-

8

tis šiais kriterijais, skiriamos dvi
psichikos ir elgesio sutrikimų grupės: santykinai lengvi ir santykinai
sunkūs sutrikimai“, – sakė V. Nikžentaitis. Jis taip pat pristatė požymius, lydinčius lengvus ir sunkius
psichikos sutrikimus.
V. Nikžentaitis minėjo, jog šiuo
metu pas pirminės psichikos svei-

katos priežiūros specialistus gydosi apie 148 tūkst. žmonių – tai
maždaug apie 5 proc. visų Lietuvos gyventojų. Apie 100 tūkst. gydosi dėl psichikos sutrikimų, apie
48 tūkst. – dėl priklausomybės
ligų. „Reikia pabrėžti, kad turinčiųjų psichikos sutrikimų pastaruoju metu daugėja. Ypač sparčiai
daugėja depresijos, taip pat – demencijos atvejų tarp vyresnio amžiaus žmonių. Dera pabrėžti, jog
depresija moterys serga du kartus
dažniau nei vyrai“, – teigia V. Nikžentaitis ir priduria, jog pasaulyje
nuo depresijos kenčia apie 5 proc.,
arba 350 mln. žmonių.
LSPŽGB vadovas priminė susirinkusiems specialistams bendruomenės psichiatrijos formavimosi istorinį kontekstą, kalbėjo
apie tai, kaip pirminę totalinę
globą etapais keitė dabar įgyvendinama deinstitucionalizacija.
Jo teigimu, Pasaulio sveikatos
organizacija (PSO) ir ES kviečia
imtis veiksmų penkiose prioritetinėse psichikos sveikatos priežiūros srityse. Tai: depresijos ir
savižudybių prevencija, jaunimo
psichikos sveikata ir švietimas,
psichikos sveikata darbo vietos
aplinkoje, pagyvenusiųjų psichikos sveikata, kova prieš išankstinį
nusistatymą ir socialinę atskirtį.
PSO taip pat rekomenduoja
turintiems psichikos sutrikimų

taikyti penkis paslaugų komponentus: gydymą psichotropiniais
vaistais, psichoterapiją, psichosocialinę reabilitaciją, darbinę
reabilitaciją ir būsto paslaugas.
PSO pabrėžia: kuo sunkesnis psichikos negalią sukeliantis sutrikimas, tuo labiau reikia, kad veiktų
visi penki komponentai.
V. Nikžentaitis skirtingų regionų specialistams pristatė psichikos sveikatos tendencijas,
kalbėjo apie stigmatizaciją ir jos
reiškinius, neigiamas nuostatas,
lydinčias psichikos negalią turinčius žmones. Tam, kad situacija
gerėtų, labai svarbu teikti žmonėms su psichikos negalia tinkamas paslaugas.
LSPŽGB vadovas kalbėjo apie
tai, kaip svarbu žmones su psichikos negalia integruoti į darbo rinką, deja, šiems žmonėms vis dar
tebėra sunku įsidarbinti, jų nedarbas vis dar siekia beveik 95 proc.
V. Nikžentaitis pristatė apskrito stalo diskusijos dalyviams apsaugoto būsto programą, kurią
šiuo metu su partneriais įgyvendina LSPŽGB.

Žmonių su psichikos
negalia kasdienybė
VšĮ Pagalbos ir informacijos
šeimai tarnybos direktorė Algė
Nariūnienė kalbėjo apie kasdienę pagalbą žmonėms, turintiems
psichikos negalią. „Mūsų tarnyba
kasdien padeda psichikos negalią
turintiems žmonėms. Atėję į užsiėmimus, jie gali ne tik užsiimti
širdžiai miela veikla, bet ir gauna
psichologo ar teisininko pagalbą“, – sako A. Nariūnienė.
Be to, žmonės su psichikos
negalia gauna paramą maisto
produktais ar daiktais, gali išsiskalbti drabužius. Ne vienas besilankantis Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyboje turi meninių
gabumų, aktyvia veikla garsėja
ansamblis „Volungė“, vadovaujamas Julijos Kovalenko.
„Važiuodami per skirtingas savivaldybes, visų pirma stengiamės atkreipti dėmesį į turinčius
psichikos sutrikimų, bet nesigydančius žmones. Jų būklė dažnai
būna prasčiausia – jie neturi nustatytos negalios, taigi negauna

ir finansinės paramos. Visada pabrėžiu, kad socialiniai darbuotojai, bendrijų vadovai rinktų žinias
apie tokius žmones ir siektų suteikti jiems įvairiapusę pagalbą“,
– dėsto A. Nariūnienė.
Jos teigimu, ne visi specialistai moka padėti psichikos negalią turintiems žmonėms: „Kone
kiekviename kaime, miestelyje
ar mieste vaikšto keistuoliai, atstumti visuomenės. Dažnai jie
net neieško pagalbos. Socialiniai
darbuotojai domisi – ką daryti tokiu atveju, jei žmogus nesutinka,
kad prie jo būtų prieita. Matome,
kad regionuose tokiems žmonėms labai trūksta pagalbos. Jei
rajonuose ir dirba psichologai,
tai dažniausiai Psichikos sveikatos centruose. Jie priima žmones
kabinetuose, nesutinka važiuoti
pas tuos, kuriems reikia pagalbos vietoje. Psichikos sutrikimų
turintį žmogų nuvežti pas psichologą dažnai būna sudėtinga“.
Pasak A. Nariūnienės, kone
kiekviename regione žmonių su
psichikos negalia problemos yra
panašios: jie neturi gyvenamojo
ploto, gauna menkas pensijas bei
pašalpas, jie linkę prisiimti paskolų ar greitųjų kreditų.

Kiekviename regione –
apie skirtingas bėdas
V. Nikžentaitis sako, jog apskrito
stalo diskusija Klaipėdoje išsiskyrė
tuo, jog čia su psichikos negalią
turinčiais žmonėmis dirbantiems
specialistams kilo ypač daug klausimų dėl neveiksnumo nustatymo,

priverstinio gydymo. „Jau vien
žodis „priverstinis“ turi neigiamą
reikšmę, mes vadiname tai būtinąja psichosocialine pagalba. Psichikos liga sergantys žmones turi teisę gauti pagalbą, kaip ir sergantys
bet kuria kita liga. Socialiniai darbuotojai skundėsi, jog gauti tokią
pagalbą labai sudėtinga, net patekę į psichiatrijos kliniką žmonės gydomi tris dienas, po to, nepriėmus
jokių sprendimų, grąžinami atgal į
šeimas, bendruomenes. Specialistai nežino, kaip tokiu atveju elgtis“,
– dėsto V. Nikžentaitis.
Jo teigimu, žmonėms su psichikos negalia labai trūksta įvairių paslaugų, šeimos susiduria su
didelėmis problemomis.
Pasak A. Nariūnienės, puiku,
kad Klaipėdoje yra net trys centrai, teikiantys žmonėms su negalia užimtumo paslaugas. Vis
dėlto tarp jų trūksta susikalbėjimo, veiklos koordinavimo.
Kretingoje, Rokiškyje, Zarasuose specialistai, dirbantys su
psichikos negalią turinčiais žmonėmis taip pat turėjo nemažai
klausimų. Žmonės su psichikos
negalia vengia gydytis, gerti vaistus, jiems trūksta pagalbos bei
paslaugų. „Dar kartą įsitikinome,
jog problemos, su skuriomis susiduria tiek žmonės su psichikos
negalia, tiek ir su jais dirbantys
specialistai, visuose regionuose
labai panašios. Deja, ne visas jas
galime išspręsti – kai kurioms
reikia valdžios institucijų sprendimų“, – sako V. Nikžentaitis.
Algės Nariūnienės ir
Valerijos Folkienės nuotraukos
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Poilsis prie jūros
po karantino – atgaiva sielai
Lina Jakubauskienė
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija (LSPŽGB) ir
šiais metais suteikė galimybę savo nariams pailsėti prie jūros. Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykloje iš viso poilsiavo apie
du šimtus žmonių, apie 160 jų – turintys psichikos negalią.

Numatytos
įvairios veiklos
Birželio ir rugpjūčio mėnesiais
žmonės ilsėjosi Šventojoje, surengtos keturios pamainos, kiekvienos trukmė – keturios dienos. Į stovyklą pakviesti žmonės
iš visų LSPŽGB skyrių, taip pat
– užimtumo kambarių. Kelialapiai skirstyti atsižvelgus ne tik į
neįgaliųjų skaičių skyriuose, bet
ir jų aktyvumą, darbo kokybę.
Kiekvienoje pamainoje dirbo
lydintys specialistai, su turinčiais sunkią negalią poilsiavo ir
jų artimieji. Veiklas organizuoti
padėjo koordinatoriai – jie rengė
bendrus užsiėmimus, padėjo susiorientuoti atvykusiems, organizavo numatytas veiklas.
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„Kaip žinia, mūsų žmonėms
labai sudėtinga gauti sanatorinį
gydymą, todėl mūsų rengiamos
stovyklos – bene vienintelė galimybė turintiesiems psichikos
negalią pailsėti prie jūros. Stengėmės, kad savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykloje
pabuvotų kuo daugiau žmonių.
Per pamainą bendruomenės nariai stiprino sveikatą, bendravo
tarpusavyje, lavino kasdienius
buitinius, maisto ruošos, meninius įgūdžius“, – sako LSPŽGB
vadovas Vaidotas Nikžentaitis.

Įspūdžiai – geriausi
Liepos 27-30 dienomis Šventojoje poilsiavo dvylika Vilkaviškio
sutrikusios psichikos žmonių glo-

bos bendrijos narių. „Ilsėjomės ir
tuo pačiu ugdėme savarankiško
gyvenimo įgūdžius Šventosios
poilsio komplekse „Vilnelė“, –
pasakoja Vilkaviškio sutrikusios
psichikos žmonių globos bendrijos pirmininkė Birutė Vaišnienė.
Jos teigimu, šios pamainos kuratorė, Šiluvos neįgaliųjų bendrijos pirmininkė Jūratė Dabžanskienė organizavo stovyklautojams
įvairius
užsiėmimus.
„Jūratei
akompanuojant gitara, traukėme
dainas. Iš popieriukų lankstėme
detales – plunksneles gulbei. Galbūt mūsų gulbelė išėjo ne tokia
graži, kokios būtume norėję, bet
tai buvo mūsų visų bendrystės
išraiška, į ją įdėta dalelė mūsų
širdžių, mūsų džiaugsmo ir šypsenų. Šią gulbę padovanojome
mus svetingai priėmusiai poilsio
komplekso „Vilnelė“ admininstratorei“, – dėsto B. Vaišnienė.
Vilkaviškio bendrijos vadovė pasidžiaugia, kad oras poilsiautojams pasitaikė puikus,
jūra – šilta ir rami: „Gera buvo
pasimaudyti ir pasikaitinti saulėje, smagu susitikti su senais
draugais ir susipažinti su naujais. Bendravimas ir šypsenos
pramuša sienas ir ištirpdo visus
ledus. Po buvusio karantino visi
gerai pailsėjome“.
Pasak jos, jau tapo tradicija,
kad paskutinį vakarą prieš išvykstant visi poilsiautojai apsilanko Šventosios Švč. Mergelės
Marijos Jūrų žvaigždės bažnyčioje. „Šiemet Jūratės iniciatyva bažnyčioje buvo laikomos mišios už
neįgaliuosius. Pasimeldėme, palinkėjome vieni kitiems ramybės
ir sveikatos. Rodos, padarėme ne
tiek ir daug, bet sielose liko daug
gėrio ir šilumos. Visų poilsiauto-

jų vardu labai norisi padėkoti tiek
stovyklos organizatoriams, tiek
ir Jūratei. Tikimės tokių pat sielą
šildančių susitikimų ir kitais metais“, – sako B. Vaišnienė.
Dar vienos pamainos koordinatorė Virginija Mitkienė pasakojimą
apie stovyklą pradeda nuo mažeikiškės Vaclavos KarbauskaitėsŽebrauskienės sukurtų eilių:

Žmogus
Žmogui reikia žmogaus,
Jo gerumo brangaus.
Kai sunku, kad šalia pasėdėtų.
Reikia žmogiškumo tauraus,
Jo gerumo brangaus,
Kai sunku, kad tau ranką ištiestų.
Žmogui reikia žmogaus,
Kad akių gilumoj,
Tavo skausmą akių pastebėtų.
Reikia žmogiškumo tauraus.
Jei taurus tu esi,
Jei gerumas širdy,
Tai pasaulį tu visą apglėbsi.
Jei į širdį prispjaus,
Tu nepyk ant žmogaus,
Nes gali kerštą širdyje pasėti.
Jei gerumas širdy,
Tai lyg sodas tavy,
Dėkui Dievui tariu...
Džiaugsmas mano akių,
Saulės blyksnį gaudo kiekvieną,
Jums tariu su Dievu, su Dievu...
Dalijosi džiaugsmu ir liūdesiu
Virginija Mitkienė
Šiais metais į stovyklą atvyko
žmonių iš įvairių Lietuvos miestų

ir rajonų: Utenos, Vilniaus, Kauno, Kėdainių, Joniškio, Panevėžio, Kelmės, Mažeikių, Raseinių,
Kuršėnų, Telšių, Plungės ir kitų.
Atvyko po vieną, poromis, su
draugais. Stovyklautojai gyveno kambariuose su patogumais,
mokėsi savarankiško gyvenimo
įgūdžių. Jiems padėjo kartu atvykusios socialinės darbuotojos.
Stovykloje dirbo koordinatorius,
kuris kiekvieną dieną po 2 valandas rengdavo užsiėmimus.
Neįgalieji galėjo prisistatyti, išsakyti savo lūkesčius, pasidalinti džiaugsmu ir liūdesiu. Vyko
komandinis darbas: komandos
ruošė kūrybinius prisistatymus,
dainavo, šoko, deklamavo eilėraščius, piešė. Visi buvo laimingi, kad baigėsi karantinas ir galėjo susirinkti draugėn, į bendrą
būrį, laikydamiesi vyriausybės
įsakymų po karantino.
Erika Š. ir Julė K. iš Vilniaus
visus stebino savo dainomis.
Panevėžio, Plungės, Kelmės komandos pasakojo apie nuveiktus
darbus, deklamavo eilėraščius,
negailėjo padėkos žodžių organizatoriams.
„Ši stovykla – nuostabi galimybė integruotis žmonėms su
šia negalia į visuomenę. Su viltimi laukiame kitų metų, kada vėl
galėsime atvykti į Šventąją“- kalbėjo Jolanta S. iš Raseinių.
Raseiniškių komandai netrūko
kūrybiškumo. Jie sukūrė padėką
organizatoriams – LSPŽGB komandai ir eilėraštį koordinatorei
Virginijai.
Šilutės komanda net laivelį išlankstė, su kuriuo vėl kitais metais viliasi atplaukti į Šventąją.

„Daug laimės – tik šviesios ir
nedūžtančios...
Daug džiaugsmo – tik tyro,
kaip ryto rasa...
Svajonių – tik visada išsipildančių...
Gyvenimo metų – tik ilgų ir
prasmingų“... – palinkėjo Vida J.
iš Kėdainių.
Panevėžiečiai nupiešė ir aplikavo piešinį.
Iš Telšių atvyko dviejų organizacijų – klubo „Atjauta“ ir Telšių
SPŽG bendrijos neįgalieji. Jie dalijosi savo gyvenimo patirtimi, išgyvenimais, buvo draugiški vieni
kitiems. Visi nuoširdžiai bendravo tarpusavyje.
Į svečius pas stovyklautojus atvyko ansamblis „Dar ne vakaras“
iš Gargždų. Suskambus pirmiesiems muzikos akordams, visų
veidai nušvito. Vieni pritarė dainų
žodžiams, kiti sukosi rateliu ar poromis. Muzikantams stovyklautojai negailėjo aplodismentų, padėkos žodžių. Visi buvo patenkinti,
nenorėjo išleisti ansambliečių.
Viskam yra pradžia ir pabaiga –
atsisveikindami
stovyklautojai
vieni kitiems linkėjo sveikatos,
vilties, negailėjo šypsenų ir padėkos žodžių. Svarbiausia, visi
išvyko su viltimi, kad kitais metais vėl susitiks Šventojoje.
Tad belieka visiems ištarti IKI
PASIMATYMO mielieji. Jūs buvote
nerealūs.
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Ne tik poilsis,
bet ir užsiėmimai
Dar vienos pamainos rugpjūčio
mėnesį koordinatore buvo Kauno klubo „Likimo draugai“ vadovė Jolanta Stankūnienė. Šios pamainos stovyklautojų įspūdžiai
taip pat labai geri.
„Pirmą dieną visi skubėjome
pasidžiaugti jūra, susiplanuoti
veiklas visoms dienoms. Kai ką
buvome jau nutarę atvykdami:
pusryčiausime kartu, vienus pietus ir vieną vakarienę gaminsimės bendrai. Stovykloje visi
galėjome pasirinkti veiklas pagal
savo pomėgius: rytinės maudynės jūroje, pasivažnėjimas dviračiais ar autobusu iki Palangos,
vandens ir saulės procedūros
prie jūros, ilgi pasivaikščiojimai
pajūriu, palydint saulę ir panašiai“, – pasakoja J. Stankūnienė.
Į stovyklą atvyko Valakupių
reabilitacijos specialistai, kurie
pristatė vykdomą LEAD projektą
ir papasakojo apie įsidarbinimo
galimybes neįgaliesiems laisvojoje darbo rinkoje, apie profesinę
motyvaciją, lengvatas neįgaliesiems bei pasidalino praktiniais
pavyzdžiais. „Esame labai patenkiti šia pažintimi, sutarėme bendradarbiauti ir po stovyklos“, –
pabrėžia J. Stankūnienė.
Dar viena labai netikėta stovyklautojų pažintis – Šventosios
bažnyčioje su dainininku Ruslanu
Kirilkinu. Gediminas ir Eglė iš Kauno klubo „Likimo draugai“ mišiose
su juo atliko keletą giesmių. Stefa-

12

nija iš Panevėžio bendrijos „Vilties
linija“ skaitė ištraukas iš Švento
rašto. Paskutinį vakarą visi džiaugėsi atlikėjos Mijos koncertu, o keliaudami namo tradiciškai užsuko į
HBH, kur apžiūrėjo zologijos sodą.

Darbai nenutrūko ir
bendrijose
Į savarankiško gyvenimo ugdymo stovyklą patekti pavyko ne
visiems norintiems. Kitos bendrijos tęsė darbus ir vasarą.
„Vasaros pradžia buvo šiek tiek
sunki, vis dėlto dauguma narių
buvo pasiilgę bendravimo, buvimo šalia, pokalbių bei galimybės
užsiimti kūryba – rankdarbiais. Ribojome besilankančiųjų bendrijoje
skaičių, todėl visi kartu negalėdavome susitikti, į bendriją ateidavo
po 3-5 žmones. Vasaros pradžioje
skyrėme daug laiko pokalbiams
apie saugumą, rūpinimąsi savo
ir kitų sveikata šiuo laikotarpiu“,
– pasakoja Šilalės sutrikusios psi-

chikos žmonių globos bendrijos
pirmininkė Stasė Palekienė.
Bendrijos nariai dalinosi mintimis, pastebėjimais, teikė pasiūlymus bei mielai išklausė kitus.
„Kalbėjome ne tik apie saugumą
ir visas saugumo priemones, bet
ir apie narių sveikatą, apie tai,
kaip jie jautėsi šiuo sunkiu laikotarpiu. Nariai dalinosi išgyvenimais: kalbėjo apie tai, kokias
naujas veiklas atrado, dalinosi
ir mintimis apie savo emocinę
sveikatą. Dauguma mūsiškių grįžo kupini naujų idėjų ir pasiruošę
kūrybiniams procesams. Stengėmės daugiau laiko leisti gamtoje,
lauke. Iš pradžių tiesiog sėdėdavome gamtos apsuptyje bei kalbėdavomės apie tai, kas įdomu,
kas galbūt neduoda ramybės
arba apie tai, kas kelia mums
džiaugsmą“, – sako S. Palekienė.
Vėliau šilališkiai nusprendė tęsti kasmetinę tradiciją: „Rinkome
liepžiedžius ir juos džiovinome, kad
žiemą galėtume mėgautis skania
ir sveika arbata. Vasaros pradžioje

pabaigėme per karantiną pradėtus
darbus, bendrijos narės namuose
nėrė nuostabaus grožio servetėles.
Kartu gaminome iš popieriaus ryškių spalvų gėles, kurios papuošė
mūsų kabinetą, kiekvienas narys
prisidėjo savaip: vieni karpė, kiti
klijavo... Ir toliau visi kartu ieškome naujų idėjų rankdarbiams,
kalbame apie savisaugą, apie
emocinę sveikatą“, – sako Šilalės
bendrijos vadovė.
Nuotraukos – poilsiautojų ir
iš bendrijų archyvų

Kėdainiškių tikslas – padėti
ne tik sau, bet ir kitiems
Lina Jakubauskienė
Kėdainių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija įkurta
2003-iaisiais. Pasak kėdainiškių vadovės Aušros Pupkevičienės, tai,
kad bendrijos patalpos – Kėdainių Psichikos sveikatos centre, yra
didelis privalumas. Tokiu būdu lengviau patekti pas psichologus ar
psichiatrus, aktyviai bendradarbiaujant su medikais, paprasčiau stebėti žmonių sveikatos būklę.

Karantinas
pristabdė veiklas
Daug metų bendrijai vadovavo
Monika Pranskūnienė, prieš beveik dvejus metus pareigas perėmė A. Pupkevičienė. Šiuo metu
bendrijoje registruoti 37 psichikos negalią turintys žmonės ir jų
šeimos nariai. „Likę vos keletas
bendrijos narių, kurie lankosi
čia nuo pirmosios dienos. Tokia
mūsų negalios specifika – dalis
palieka mus dėl paūmėjusios ligos, kiti – dėl amžiaus“, – dėsto
A. Pupkevičienė.
Jos teigimu, apie bendriją
žmonės daugiausia sužino iš juos
gydančių psichiatrų, kai kurie nariai atsiveda čia savo draugus ar
kaimynus. „Daugiausia bendrijos
narių – vyresnio amžiaus. Jauni
žmonės pas mus nelabai noriai
ateina. Džiaugiamės, kad turime aktyvių žmonių su psichikos
negalia šeimos narių, jie talkina
mums įvairiose veiklose“, – kalba
bendrijos vadovė.

A. Pupkevičienė pasidžiaugia, jog po karantino laikotarpio
bendrijos veikla pagaliau atsigauna: „Kaip ir visiems Lietuvos
gyventojams, taip ir mūsiškiams
COVID-19 sukelta pandemija,
karantinas, būtinybė saviizoliuotis turėjo įtakos. Nuolat lankiau
žmones namuose, vežiau jiems

rankdarbiams reikalingas priemones. Daug bendravome telefonu, siuvome apsaugines veido kaukes ir dalinome jas savo
nariams. Spalvinome mandalas
– tai slopina nerimą, baimę. Netrukus surengsime per karantiną
sukurtų darbų parodą“.
Pasak bendrijos vadovės, karantino sąlygas kėdainiškiai vykdė
pavyzdingai. „Didesnės grėsmės
mūsų žmonių psichikos sveikatai
nekilo. Kadangi, kaip minėjau,
renkamės Psichikos sveikatos
centre, bendradarbiavimas su
medikais yra labai intensyvus,
kiekvienas žmogus turi gydantį
psichiatrą. Per karantiną kai kurių mūsiškių sveikata netgi stabilizavosi. Kiekvienas žinojo, kada
jam reikės eiti pas gydytoją, kada
išsirašyti vaistus, kad prieš vizitą gydytojas jiems paskambins.
Tai ramino. Žinoma, kai kuriems
teko padėti išsirašyti vaistus – jie
greičiau pasibaigdavo, kai žmonės patirdavo didesnę baimę bei
nerimą“, – kalba A. Pupkevičienė.
Ji sako, jog visada stengėsi
raminti žmones, kalbėti su jais
apie koronaviruso keliamą grėsmę, apie tai, kaip saugotis ir neužsikrėsti. Dabar kėdainiškiai vėl
renkasi į bendriją, nors, pasak A.
Pupkevičienės, kol kas ne taip aktyviai kaip iki karantino – baimė
išeiti iš namų vis dar išlikusi. Apie
tai, kaip sumažinti nerimą, susirinkę draugėn kėdainiškiai kalbasi
nuolat.
Pasak bendrijos vadovės, prireikus kėdainiškius konsultuoja net du psichologai, dirbantys
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Psichikos sveikatos centre, nesunku gauti ir psichiatro pagalbą.
„Puiku, kad visi specialistai yra
čia pat, mūsų žmonės išsyk gali
nueiti, paprašyti, ir psichiatras
priims konsultacijai. Be to, galime geriau stebėti savo žmonių
psichikos sveikatos būklę – pas
psichiatrą jie lankosi kas mėnesį
ar rečiau, o pas mus – keletą kartų per savaitę. Pastebėję paūmėjimo požymius, galime kreiptis į
specialistus išsyk“.

Daug padeda artimieji
A. Pupkevičienė pasidžiaugia,
kad dauguma bendrijos narių
turi artimuosius, kurie ne tik pa-
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deda sergančiam šeimos nariui,
bet ir yra aktyvūs bendrijos nariai: „Galbūt todėl nesusiduriame
su problemomis, kurios būdingos
žmonėms su psichikos negalia:
greitaisiais kreditais ar finansinėmis paskolomis. Anksčiau tokių
dalykų būta, dabar jau nebepasitaiko“.
Psichikos negalią turinčių žmonių artimieji renkasi kartą per
mėnesį – susirinkimai nebūtinai
vyksta įstaigoje, dažnai – lauke,
parke. Atėję žmonės dalijasi savo
išgyvenimais, emocijomis, bėdomis ir džiaugsmais. Pasak A. Pupkevičienės, tokiu būdu artimieji
sulaukia emocinio palaikymo,
pasikalba, aptaria su sergančių
šeimos narių priežiūra susijusias
problemas. Bendraudami tarpusavyje, artimieji jaučiasi stabiliau, mokosi, kaip gyventi savo
gyvenimą, kaip sumažinti psichologinę įtampą ir panašiai.

Veiklos – artimos širdžiai
Kėdainių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija teikia dienos užimtumo paslaugas.
Vykdomas psichosocialinės reabilitacijos paslaugų projektas, du
kartus per savaitę – antradienį
ir ketvirtadienį – žmonės renkasi į amatų būrelį, vykdomos
socialinių įgūdžių palaikymo bei
stiprinimo veiklos, mokoma savarankiškumo ir atsakingumo
kasdienių įgūdžių veiklose.
Pasak A. Pupkevičienės, visi
kėdainiškiai labai mėgsta rankdarbius. Bendrijos nariai ne tik
kuria, bet ir džiaugiasi galėdami
padėti kitiems. Kėdainiškiai noriai
prisijungė prie akcijos „Spalvotas

pavasaris“, siuvo ir mezgė kepures onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams. „Numezgėme
ir pasiuvome 20 kepuryčių, taip
pat primezgėm kojinaičių. Visus
darbelius nuvežėme į miesto biblioteką, perdavėm juos Kauno
onkologijos ligoninei. Visi mūsiškiai prie akcijos labai noriai prisijungė, džiaugėsi galėdami padaryti gerą darbą, padėti kitiems.
Be to, bendras darbas bendrijos
narius labai suvienijo“, – pasakoja A. Pupkevičienė.
Neseniai kėdainiškės moterys
siuvo pagalvėles vietos bažnyčiai. „Stengiamės daryti gerus
darbus, dalintis jais su kitais, dovanoti. Kunigas pažadėjo atvykti

pas mus į svečius, deja, karantinas kuriam laikui jo vizitą sustabdė“, – kalba bendrijos vadovė.
Netrukus kėdainiškės kartu su
Kėdainių „Lions“ klubo moterimis
rengiasi dalyvauti gerumo akcijoje
– megs globos namuose gyvenantiems senjorams kojines. Akcija
truks iki Kalėdų, švenčių proga kojinės bus padovanotos seneliams.
Išradingi kėdainiškiai prisigalvoja ir kitokių darbų – veria karolius, gamina dirbinius iš odos,
popieriaus, molio. Kiekvieno kūryba – pagal gebėjimus, kėdainiškiai sukuria ir itin dailių, originalių darbelių.
Kėdainių sutrikusios psichikos
žmonių globos bendrijos lankytojai vykdo įvairias edukacijas.
Prieš Kalėdas jie gamino šventinius vainikus. „Beveik mėnesį
visi rinkome medžiagas, mokėme
vieni kitus, darbavomės. Rezultatas pradžiugino, vainikai padėjo sukurti šventinę nuotaiką“, –
sako A. Pupkevičienė.
Prieš Velykas kartu su Psichikos
sveikatos centro gydytojais, slaugytojais, pacientais kėdainiškiai
margino kiaušinius. Pasirinktas
originalus, netradicinis būdas – su
marmuravimo dažais ir vandeniu.
Susirinkę draugėn, bendrijos
nariai taip pat geria arbatą, kepa
pyragus. „Dienos stacionare yra
visa reikalinga virtuvės technika,
per šventes, Pyragų dieną kepame
įvairius kepinius. Vis dėlto dažniau
mūsiškės atsineša jau iškeptų pyragų iš namų, visi labai nori vaišinti
kitus. Dalinamės receptais, bendraujame prie kavos ar arbatos
puodelio“, – kalba A. Pupkevičienė.

Mėgsta išvykas
Anksčiau kėdainiškiai mėgo
keliauti, dabar lėšų kelionėms iš

projektinių lėšų negauta. Šiais
metais pinigų pakaks tik vienai
kelionei – bendrijos nariai žada
aplankyti vieną iš Lietuvoje įsikūrusių bendrijų.
Visi kėdainiškiai labai mėgsta
eiti pasivaikščioti į greta esantį
gražiai sutvarkytą mišką. Kartu
keliauja į muziejus, vaikšto po
miestą. „Bevaikštinėdami kartu, pasidaliname miesto istorijos
faktais, žiniomis. Vieni mūsiškiai
išėję pasivaikščioti kartais jaučiasi keistai. Negalėčiau sakyti, kad
miestiečiai bado mūsų žmones
pirštais, tai – daugiau psichologiniai dalykai. Mūsiškių negalia
– specifinė, jiems kartais būna
nedrąsu pasirodyti žmonėse.
Džiaugiuosi, kad kitos neįgaliųjų
organizacijos mūsų neatstumia,
kviečiasi į bendrus renginius.
Dalyvaujame šventėse mieste,
pristatome savo sukurtus darbelius“, – dėsto bendrijos vadovė.
Pasak A. Pupkevičienės, bendrijoje yra keletas narių, kurios
mielai dalyvauja įvairiuose renginiuose. Gražina, Rima, Monika
noriai važiuoja į Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos
bendrijos mokymus, konferencijas, plenerus: „Iš šių bendrijos

narių visada sulaukiu pagalbos.
Grįžusios iš renginių, jog visada noriai pasidalina patirtimi. Iš
meno plenerų parsiveža naujų
idėjų, naujų vėjų, išmoktų technikų pamoko ir kitus bendrijos narius. Labai naudingos ir LSPŽGB
rengiamos konferencijos, mokymai. Svarbu susitikti su kitų
bendrijų vadovais, sužinoti apie
jų veiklą, pasidalinti patirtimi“, –
sako bendrijos vadovė.
Jos teigimu, kėdainiškiai džiaugiasi, kad mieste yra vieta, kur
jie gali rinktis, pabūti kartu su
likimo draugais, tokiu būdu nesijausti vieniši ar atstumti.
„Visada malonu čia ateiti, nes
žinai, kad esi laukiama, visada
malonu bendrauti, nes tave išklauso. Užsiimame kokia nors veikla,
mokomės naujų dalykų. Neseniai
tekstiliniais dažais mokėmės piešti
ant drobinių maišelių, vėrem karolius. Gera dalintis su kitais tuo,
ką moki pats, taip pat išmokti iš
kolegių to, ko dar nemoki. Bendrijoje pailsiu morališkai, nes čia labai gera aplinka ir nuostabūs šalia
esantis žmonės“, – pabrėžia bendrijos narė Gražina.
Nuotraukos – iš bendrijos archyvo
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Kūryba ir nuotaikų kaita
Šio amžiaus pradžioje du prancūzų psichiatrai mokslininkai Frédéricas
Kochmanas ir Jeanas-Albert’as Meynard’as išleido išsamią monografiją
apie bipolinį sutrikimą (kai kada dar vadinamą bipoliniu afektiniu sutrikimu, maniakine depresija). Siūlome susipažinti su knygos skyriumi,
kuriame aptariamos bipolinio sutrikimo sąsajos su menine kūryba.

Visuomenė į menininkus ir kūrėjus visais laikais žvelgė ypatingu žvilgsniu. Nors per amžius ir
skirtingose pasaulio vietose požiūris kito, labiausiai išplito nuomonė, jog kūryba itin glaudžiai
susijusi su pamišimu. Daugelyje
kultūrų paprasti žmonės kartais
šiek tiek pavydžiai manydavo,
kad dažniausia menininkai – tai
kitokios būtybės. Beje, galime pastebėti, kad šis populiarus, kone
socialiniu mitu tapęs įvaizdis savu
ruožtu taip „prilipo“ prie menininkų, kad jiems išties sudėtinga gyventi sąmoningai su juo daugiau
ar mažiau nesusitapatinus. Tiesa
ta, kad pagrindo šiai nuomonei
suteikė daug menininkų ir garsenybių, pasižymėjusių istorijoje
pirmiausia savo kūrybos genialumu, o taip pat drauge kartais trikdančiu ir dažnai, deja, dramatišku
psichikos nestabilumu, pastūmėjusiu juos jei ne į savižudybę, tai
kreiptis į specializuotas institucijas. Nuo Antikos laikų menininkas ir jo vidaus pasaulis domino
didžiuosius protus. Jau Aristotelis1
svarstė: „Dėl kokios priežasties
tokios akivaizdžiai melancholiškos
išskirtinių filosofijos, valstybės,
poezijos arba meno asmenybių
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nuotaikos?“, taip vienas pirmųjų pastebėjęs kūrybingų žmonių
emocinį trapumą.
Meno istorija, tam tikro laikotarpio kultūros liudininkė, daugeliu aspektų gali tapatintis su žmogaus kančios istorija, tačiau nėra
labai aišku, kas yra menininko
perteikta emocija, o kas yra jo paties išgyventas skausmas. Visos
meno formos atskleidžia šį dvilypį
ryšį tarp vaizduojamojo kūrinio ir
to, kas paskatino jį sukurti. Autorius gyvena savo kūrinyje, o
kūrinys atskleidžia autorių, dažnai „išduodamas“ jo kančią ir būdus, kuriais jis stengėsi tą kančią
jei ne įveikti, tai nors suvaldyti.
Tapytojai, skulptoriai, literatai –
kone visi tam tikru savo meninio
gyvenimo momentu jautė poreikį
nupiešti, nulipdyti arba aprašyti
žmogaus kančias, pasireiškiančias pykčiu, neviltimi, bejėgyste,
siaubu ir, be abejo, pasitelkdavo
jų epochai būdingą emocijų raiškos estetiką. Literatūra mums
dovanojo gražiausius savo puslapius, kai rašytojai, dažniausiai geriau už gydytojus, savo knygose
aprašė didžiuosius psichiatrinius
sindromus ir kentėjo drauge su
kenčiančiu jų prozoje aprašomu

personažu, tuo išduodami savo
pačių dvasinę gėlą.
Santykį, kurį menininkas „užmezga“ su savo paties skausmu ir
savo menu, išradingai iliustruoja
Marsijaus mitas. Graikų mitologijoje Marsijas yra satyro Hyagnis
ir mėnulio deivės Selenės sūnus.
Marsijas yra muzikantas ir fleitos išradėjas. Kaip ir visi žmonės,
kuriems patinka mesti iššūkį dievams, Marsijas iškviečia į muzikinę dvikovą pasivaržyti dievą Apoloną, tačiau šiam jo muzika ne tik
nepatinka, bet ir rėžia ausis. Tuomet Apolonas baudžia vargšą pralaimėjusį Marsiją ir įsako gyvam
nunerti odą, taip kaltę simetriškai
paversdamas bausme. Apolonas
atstovauja menui, o Marsijas –
menininkui. Abiejų konfrontacija
neišvengiamai pereina į skausmą,
kurį simbolizuoja žmogus, nuo
savo kūno lupantis odą. Iš kankinio Marsijo mito įkvėpimo sėmėsi
Ovidijus „Metamorfozėse“, Mikelandželas, de Ribera ir Kafka2.
Akivaizdus ryšys tarp vidinės
kančios ir kūrybos žinomas jau
seniai, tačiau tik sulaukus XIX a.
pasirodė mokslinių refleksijų šia
tema. Būtent nuo šios epochos
menininkai tam tikra prasme tampa patrauklūs mokslo žmonėms.
Medicinos atstovus iš pradžių Vokietijoje, vėliau Prancūzijoje ypač
domino kūrybos psichopatologija. Mocartas, Šumanas, Šopenhaueris, Nyčė, Gėtė, Holderlinas,
Rilkė, vėliau Sokratas, Paskalis,
Ruso3 tapo šių studijų objektais,
„patografijos“4 formomis, o panašūs tyrimai tęsiami visą XX a. Van
Gogas, Prustas, Arto5 ir nemažai
kitų kūrėjų taip pat buvo tiriami
analizuojant jų kūrinius ir tų kūrinių apytiksles atsiradimo aplinkybes. Buvo pastebėta, jog kai
kurie menininkai išgyveno nuotaikų kaitą, daugiau mažiau susijusią su jų kūrybingumu. Daugelis klasikinių psichiatrų visų pirma
atskleidė menininkų ir psichozės
ryšį, taip noriau šizofrenijos sričiai
priskirdami produktyviąją kūrėjų
psichopatologiją6.
XX a. pradžioje drauge su psichoanalize atsirado kitas tyrimų
būdas, kuriuo siekiama anapus
kūrinio iššifruoti autoriaus psichogenetinę7 struktūrą, pasitelkiant
psichobiografinį modelį. Kūrėjai

traktuojami kaip sergantys isterine neuroze, nebe šizofrenija,
t.y. jie nėra ligoniai tiesiogine šio
termino prasme, o turi sutrikimų,
susijusių su Froido8 aprašytomis
asmenybės psichikos „struktūromis“: id, ego, superego.
Nuo 1970 m. kartu su mokslo tyrimų pažanga pradėti nauji,
objektyvesne metodologija pagrįsti tyrimai. Pirmieji atradimai
patvirtino, kad labai daug kūrėjų
turi psichikos sutrikimų, tačiau
šie artimesni nuotaikos (afektiniams) sutrikimams, o ne šizofrenijai. Panašūs vėlesni tyrimai
atskleidė, kad pacientai, kamuojami manijos ir depresijos bei panašių simptomų, yra kūrybiškesni, o kūrybinį genialumą iš dalies
lemia genetika, iš dalies aplinka.
Vis dėlto pirmieji tyrimai pateikė nerimą keliančių duomenų.
Menininkų savižudybių nuošimtis
yra 18 kartų didesnis už visų kitų
populiacijos narių, sergančiųjų
depresija – didesnis nuo 8 iki 10
kartų, o maniakine depresija –
nuo 10 iki 20 kartų. Šie nauji atradimai taip pat paaiškina meninį
kūrybiškumą ir kitais svariais atžvilgiais, kurie taip pat bus apibendrinti šiame straipsnyje.
Menininkų produktyvumas kūrybinėje karjeroje būna epizodiškas, svyruoja: po ilgų nevaisingų
periodų ateina intensyvaus, kone
sezoninio aktyvumo laikotarpių.
Šie ciklai visais požymiais sutampa su bipolinių sutrikimų9 ciklais.
Yra žinoma, kad savižudybių padažnėja kovo–gegužės mėne-

siais, vasarą ypač padaugėja manijos10 ir hipomanijos11 epizodų,
o didžioji depresija12 aukščiausią
laipsnį pasiekia lygiadienių metu.
Tyrimai nustatė, kad kūrėjai itin
produktyvūs pavasario pabaigoje ir rudens pradžioje. Pacientų
minčių charakteristika hipomanijos, manijos arba depresijos
fazių metu, pati savaime galėtų
paaiškinti bipoliškumo ir meninės
kūrybos ryšį. Egzistuoja išties
daugybė sąlyčio taškų.
Mintys manijos arba hipomanijos epizodų metu reiškiasi minčių
asociacijomis: kartais jos atsitiktinės ir pakrikusios, tačiau dažnai originalios, menkai paklūsta
socialinėms normoms, bet tinka
kūrybai.
O menininkams ši vaizdinių
sugreitėjimu pasižyminti minties
forma leidžia išjudinti sąvokas,
kolektyvinę atmintį, visuotinai
priimtas bendravimo taisykles,
suteikia galimybę „žaisti“ su paprastai sustabarėjusiomis intelektinėmis situacijomis, modeliuojant jas savaip, asmeniškai ir
būtinai naujoviškai. Negana to:
nevaržomas išlaisvėjimas suteikia drąsos, augančios iš paties
menininko ir jo aplinkos impulsų,
kuriuos jis įsisavina itin greitai ir
tvirtai. Emocijų paaštrėjimas dėl
jautrumo ir temperamento suvokiamas kaip menininko įkvėpimas, jo pasipriešinimas ir jo individualybė. Menininkus ir bipoliniu
sutrikimu sergančius asmenis taip
pat vienija bendra aistra išradimams, tyrinėjimams, nuotykiams

anapus išmindžiotų takų, naujos
erdvės, kuriose jie gali išreikšti
savo tapatybę. Be to, pripratę prie
padidėjusio jautrumo ir dėmesio
savo vidiniam kančios pasauliui,
menininkai turi didesnę galimybę
nei kiti suvokti kito asmens subjektyvumą, analizuoti kitų individų pajautas, o tai dažnai tampa
jų kūrybos versme. Paminėkime
dar milžinišką energiją, kuria apdovanoti visi iškilūs menininkai,
pasižymėję kaip nepailstantys
darbštuoliai, dažniau kūrybiškai
ir sėkmingai rizikavę meno srityje, ir daug rečiau – socialinėje.
O bipoliniu sutrikimu sergantis,
nuotaikos svyravimus patiriantis
pacientas turi gangreit išmokti
mintimis apvaldyti prieštaringas
būsenas, įskaitant ir pačias intymiausias, – tai ko menas apskritai
ir reikalauja iš savo tarnų.
Visi sergantieji bipoliniu sutrikimu, žinoma, nėra kūrėjai ir visi
menininkai nebūtinai turi bipolinių
sutrikimų, tačiau, atsižvelgiant į
minėtus naujus atradimus, dažni
menininkų nuotaikų sutrikimai negali būti vien gryno atsitiktinumo
rezultatas. Menininkų šeimų istorijose gausu depresijų, manijos
laikotarpių ir savižudybių. Garsioje studijoje apie žymius anglų ir
amerikiečių rašytojus, tokius kaip
lordai Tenisonas ir Baironas, Vulf,
Džeimsai, Hemingvėjus, Sekston13 ir kt., psichologė Džeimson14
konstatuoja, kad visų jų šeimos
turėjo paveldimą polinkį į bipolinius sutrikimus ir savižudybę. Taigi egzistuotų tik kūrėjams būdingi
bruožai, lemiantys jų nuotaikų sutrikimus, kūrybingumą arba visus
juos kartu. Šią predispoziciją15
lydi milžiniška energija, polinkis
į savistabą, padidėjęs jautrumas,
gan subtilus priešingybių ir dviprasmybių suvaldymas, intelektinė drąsa, didelis smalsumas ir
kone obsesinis perfekcionizmas.
Menai ir kūriniai, žinoma, skiriasi, tačiau jų bendra prigimtis slypi
temperamente, kuris išreiškiamas
reaguojant į aplinkos poveikius ir,
žinoma, pasitelkus fizines subjektų galimybes. Jei bipoliškumas ir
kūrybingumas, atsižvelgiant į kai
kuriuos jų aspektus, taip susiję,
tai menininkus dėl polinkio į nuoNukelta į 18 p.
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Atkelta iš 17 p.
taikos sutrikimus reikėtų įvardyti
visuomenės rizikos grupe. Kūryba galima, kai pakyla vidutiniškos
nuotaikos lygis, bet ji negalima
manijos fazėje, kurioje ką nors
įgyvendinti praktiškai labai sunku,
nes neįmanoma susikaupti. Be to,
anksčiau ar vėliau nuotaikos blogėjimas sukelia intensyvią kančią, kuri naikina kūrybines galias,
ir šios depresijos fazių metu virsta
tik varganomis pastangomis. Tad

ryšio tarp bipoliškumo ir kūrybingumo nepaisyti negalima. Beje,
apie psichotropinius vaistus. Jie
sukelia tam tikrą šalutinį poveikį,
tačiau gydymas turi atsižvelgti į
realią afektinių sutrikimų riziką,
nes negydoma liga prie savižudiškos mirties priveda penktadalį
pacientų, o palikta natūraliai eigai
susilpnina, netgi naikina prieš tai
buvusias ir realias kūrybines pajėgas.
Pacituokime
neuropsichiatrę
Andreasen16: „Psichikos liga – tai

našta, o kūryba – nuostabi dovana“, taip pat ir Richlerį17: „Aš
nesikreipiu į šamanus, gydytojus arba psichiatrus. Šekspyras,
Tolstojus ar netgi Dikensas suprato daugiau apie žmogaus būtį,
kurią patiriate kiekvienas iš jūsų.
Jūs pervertinate šarlatanus, kurie tariasi sprendžią žmogaus
problemas, o rašytojai, kuriuos
paminėjau, to imasi iš esmės“.
Iš prancūzų kalbos vertė
Monika Nemanytė
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Didžiosios depresijos simptomai pirmą kartą buvo aprašyti jau VIII a. pr. m. e. Apie depresiją užsimenama
ir Biblijoje. V a. pr. m. e. Hipokratas aprašė „melancholiją“, kuriai būdingas liūdesys, nemiga, dirglumas,
nuovargis bei maisto atsisakymas. Šiandien tai atpažįstame kaip depresiją, kurios papildomi simptomai –
kaltės jausmas, sumažėjusi savigarba, energijos stoka, sutrikęs miegas, bloga higiena bei pakitęs apetitas.
Ovidijus (43 m. pr. m. e.–17 m.) – romėnų poetas. Mikelandželas (1475–1564) – italų renesanso dailininkas, skulptorius, architektas, poetas, inžinierius. Chosė de Ribera (1591–1652) ispanų baroko tapytojas, grafikas. Francas Kafka (1883–1924) – žymus austrų prozininkas, vienas įtakingiausių ir savičiausių
XX a. rašytojų.
Amadėjus Mocartas (1756–1791) – austrų kompozitorius. Robertas Šumanas (1810–1856) – vokiečių
kompozitorius. Volfgangas Artūras Šopenhaueris (1788–1860) – gyvenimo filosofijos atstovas, vienas svarbiausių XIX a. vokiečių filosofų. Frydrichas Nyčė (1844–1900) – vokiečių filosofas ir rašytojas, vienas žymiausių „gyvenimo filosofijos“ kūrėjų. Johanas Volfgangas Gėtė (1749–1832) – vokiečių rašytojas, humanistas,
politikas, mokslininkas ir filosofas. Johanas Holderlinas (1770–1843) – vokiečių poetas, rašytojas ir dramaturgas. Raineris Marija Rilkė (1875–1926) – vienas iškiliausių XX a. poetų, modernizmo atstovas. Sokratas
(469 m. pr. m. e.–399 m. pr. m. e.) – graikų filosofas, gyvenęs ir veikęs Atėnuose. Blezas Paskalis (1623–
1662) – prancūzų filosofas, matematikas, fizikas. Žanas Žakas Ruso (1712–1778) – prancūzų filosofas,
rašytojas, politikos teoretikas, švietėjas.
Patografija vadinama nauja istorijos mokslo šaka, kuri analizuoja, kokios ligos kamavo garsius valdovus,
politikus ar menininkus. Tai patologijos nustatymas, remiantis asmenybės biografija, laiškais, kūryba.
Vincentas van Gogas (1853–1890) – olandų tapytojas. B (1871–1922) – prancūzų intelektualas, rašytojas, eseistas, kritikas. Antonenas Arto (1896–1948) – prancūzų poetas, aktorius ir dramaturgas.
psichopatologija – medicinos šaka, nagrinėjanti psichikos sutrikimus: simptomus, sindromus, psichikos ligas.
psichogenetika – su genetika susijusi psichologijos šaka, tirianti genetinių veiksnių ir aplinkos poveikį
žmogaus psichinių funkcijų susidarymui.
Zigmundas Froidas (1856–1939) – austrų neuropatologas, psichologas, psichoanalizės pradininkas.
Mokslininkas įvedė tris naujas struktūras: Id (tai), Ego (aš), Superego (aukščiau nei aš). Jo teigimu, į šiuos
tris darinius reikėtų žiūrėti labiau kaip į tam tikrus procesus nei kaip į ypatingas asmenybės „struktūras“.
Froidas teigė, kad žmogaus viduje vyksta nuolatinis vidinis konfliktas tarp malonumo siekiančių biologinių
potraukių ir ribojančių realybės reikalavimų (Id ir Ego).
Bipolinis sutrikimas – tai sutrikimas, kuriam būdingi pasikartojantys manijos ir depresijos epizodai, kurie
gali vienas kitą keisti arba atskirti normalios nuotaikos epizodus. Bipolinio sutrikimo eiga tarsi įkalnės ir
nuokalnės, kuriose atsiduria sergantysis. Būdingi pasikartojantys (mažiausiai du) nuotaikos ir aktyvumo
lygio pakitimo epizodai, kurių metu nuotaika tampa pakili, padidėja energija bei aktyvumas (manija ar
hipomanija), o kartais nuotaika pablogėja, o energija bei aktyvumas sumažėja (depresija).
Manija – liga, kuri pasireiškia liguistai pakilia, linksma nuotaika, pagreitėjusiu mąstymu ir judesiais. Manijos būsenos žmogus yra geros nuotaikos, viskuo patenkintas, tačiau aplinkiniams jo linksmumas gali
atrodyti nenatūralus ir erzinantis. Žmogus būna energingas, turi daug planų, tačiau paprastai nesugeba jų
įgyvendinti.
Hipomanija ‒ lengvo laipsnio manija, ligoniui nebūna haliucinacijų ar kliedesių. Sutrikimui būdingas pastovus, lengvas nuotaikos pakilumas, padidėjęs fizinis ir psichinis aktyvumas. Ligoniai būna veiklūs, turi
daug planų ir stengiasi juos realizuoti. Ligos simptomai ryškiau nesutrikdo darbo ar socialinės adaptacijos.
Didžioji depresija dar vadinama klinikine depresija. Tai nuolatinė beviltiškumo ir desperatiškumo būklė,
trukdanti dirbti, studijuoti, miegoti, mėgautis gyvenimu, artimųjų ir daugų kompanija. Pagrindiniai dalykai,
kuriais skundžiasi sergantieji depresija, yra nuovargis ir energijos, motyvacijos ką nors daryti stoka, beprasmiškumo ir kaltės jausmas, prasta koncentracija ir dėmesys, nemiga arba persimiegojimas, interesų
rato siaurėjimas, izoliacija, bloga higiena, mintys apie savižudybę ar mirtį, svorio praradimas arba priaugi-
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mas. Apie 15 proc. didžiosios depresijos atvejų lydi savižudybės. Be to, sergantys depresija žmonės linkę
dažniau sirgti ir kitomis ligomis.
Alfredas Tenisonas (1809–1892) – anglų poetas. Džordžas Baironas (1788–1824) – anglų poetas, vienas
iš žymiausių romantizmo ir vienas iš ryškiausių „pasaulio sielvarto“ poezijos atstovų. Virdžinija Vulf (1882–
1941) – anglų novelistė ir eseistė. Viljamas Džeimsas (1842–1910) amerikiečių filosofas, psichologas, jo
brolis Henris Džeimsas (1843–1916) – rašytojas. Ernestas Hemingvėjus (1899–1961) – amerikiečių
romanistas ir novelistas, Nobelio literatūros premijos laureatas. Anė Sekston (1928–1974) – amerikiečių
poetė, išpažintinės lyrikos atstovė.
Kei Redfild Džeimson, amerikiečių klinikinė psichologė, rašytoja, Džono Hopkinso universiteto medicinos
mokyklos psichologė teigia, kad 20 ar 30 mokslinių tyrimų rezultatai paremia sąvoką „kankinamas genijus“.
Kalbant apie įvairias psichozės rūšis, atrodo, kad kūrybiškumas labiausiai susiję su nuotaikos sutrikimais ir ypač –
bipoliniu sutrikimu, kuris kamuoja ir pačią Džeimson.
Predispozicija – polinkis į ką nors, pvz., sirgti kuria nors liga, imlumas (įgimtas arba įgytas) kam nors;
palankių sąlygų kam nors susidaryti buvimas.
Nensi Kuver Andreasen (g. 1939) amerikietė neuropsichiatrė ir neuromokslininkė.
Mordecai Richleris (1931–2001) – žydų kilmės kanadiečių rašytojas.
Straipsnis publikuotas leidinyje „Šiaurės Atėnai“.

Mokslininkai įrodė: maistas
turi įtakos psichikos sveikatai
Šveicarijos ekspertai priėjo
prie išvados, kad nuo maisto raciono priklauso psichikos
sveikata ir žmogaus būklė.
Maitinimo tinklas ECNP pateikė dietinės psichiatrijos išvadas, kur nurodomos sąsajos
tarp vartojamo maisto ir nuotaikos pokyčių. Tyrėjai išsiaiškino, jog esama sričių, kur
ryšys tarp dietos ir psichikos

sveikatos jau nustatytas. Pavyzdžiui, dieta su dideliu riebalų ir
mažu angliavandenių kiekiu (ketoninė dieta) padeda vaikams,
sergantiems epilepsija. Vitamino
B12 trūkumas sukelia depresiją
ir blogina atmintį.
Taip pat esama įrodymų, jog
viduržemio šalių dieta su daug
daržovių bei alyvuogių aliejaus
yra labai naudinga sveikatai, ma-

žina depresijos ir nerimo atvejų.
Sąsaja tarp žarnyno ir smegenų –
vienas iš labiausiai diskutuojamų
šiuolaikinės biologinės psichiatrijos klausimų. Tyrėjai priėjo prie
išvados, kad dieta ir mityba turi
ne tik reikšmingos įtakos fiziologinei būklei, bet ir veikia nuotaiką bei psichikos sveikatą.
Pagal užsienio spaudą
parengė Lina Jakubauskienė
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