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Dargana. Kai galvoje kurį laiką sukasi šis žodis, prieš akis išnyra migla – lietaus, ūkanų ir prieblandos
užuolaida. Dargana – lyg vos perregima širma atskirianti mane nuo aplinkos, aplinkinių ir savęs pačios. Kiek giliai
leidžiu orui skverbtis į savo vidų? Kiek giliai ir kuo aš kvėpuoju? Ar žvelgdama išorėn, pro savo gyvenimo langus,
galiu įžiūrėti save pačią lyg tyvuliuojančiame atspindy? Ar begaliu atskirti, kur aš pati prasidedu ir baigiuosi?
Dargana. Tai ne tik rudens oras, tai ir būsena, nuotaika. „Išsisupus plačiai“, kaip kadaise rašė poetas Maironis. Esu.
Aš esu išsisupus plačiai per darganotą, pūvančią, yrančią rudens poeziją, per krištolo varpeliais skambantį žiemos
ledą ir minkštą balto katino pėdsakais nubarstytą sniegą, išsisupus vyturio giesmėje ir vėjyje taršančiame plaukus.
Išsisupus žydėjimo svaigume ir skrajojančių svajonių lengvume, išsisupus plačiai basų pėdų numindytoje
žavingoje, minkščiausiais samanų kilimais nuklotoje vasaros žemėje, krentančių žvaigždžių pilnuose puoduose,
gurgančiame, šniokščiančiame, tyvuliuojančiame, ramiai tekančiame, banguojančiame ilgesy savęs, artimo,
Dievo.
Dargana – tai lyg užuolaida, užtraukiama gamtos, visatos, Dievo tada, kai man to labiausiai reikia (juk Jis
tikrai žino, kada man to reikia). Švelni, miglota atskirtis nuo to, ką tuo metu turiu paleisti, o gal nuo to, kam turiu
leisti būti. Dargana – tai galimybė stabtelėti, žvilgtelėti, įsiklausyti, pajusti ir priimti tai, kam Visagalis ir Visažinis
Dievas leidžia būti.
Laima, darželio auklėtoja
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Apie žiemą ir jausmus
„– Na štai, – tarė Ežiukas. – Pagaliau ir
sulaukėme. Sninga. Visas miškas buvo baltas, o
sniegas vis krito ir krito, ir atrodė, niekada
nebesiliaus. Buvo taip gražu, kad Ežiukas su
Meškiuku gręžiojosi į visas puses ir negalėjo
atsižiūrėti.“
Sergėjaus Kozlovo knygoje „Ežiukas rūke“ yra
visi keturi metų laikai. Ežiukas ir Meškiukas, jų būtis,
yra pirmoji mano asociacija, kai mąstau apie tai, kaip
mus veikia žiema. Norėčiau sakyti – natūraliai. Kaip
ir kiekvienas metų laikas, ji atneša savas dovanas ir
savus iššūkius. Kita vertus, jau lapkričio pradžioje girdžiu žmones kalbančius apie tai, kaip sunku ištverti šį tamsų
laiką. Laiką, kuris atrodo reikalauja iš mūsų daugiau nei kiti metų laikai.
Pradėsiu nuo fizinio žiemos aprašymo. Tai laikotarpis, kuriam būdinga šaltis ir tamsa. Laikas, kai niekas
neauga ir neduoda savo vaisių. Žemė tarsi užmigusi, užsidariusi. Gal dėl to mano mintyse taip greitai atsirado
Ežiukas ir Meškiukas. Realybėje šie gyvūnai žiemą keliauja miegoti, dėl to, skirtingai nei žmogus, nelieka be
aplinkos palaikymo.
O kaip žmogus išgyvena žiemą? Žmogaus kūnas taip pat lėtėja. Kraštuose, kuriuose žiema yra šalta ir tamsi,
žmonių aktyvumas stipriai sumažėja. Kūnas dažniau renkasi poilsio režimą, kuris reikalauja mažiau energijos
išeikvojimo. Žmogaus būtis lieka su minimaliu aplinkos palaikymu, kuomet reikia papildomai save šildyti, taupiai
maitintis sukauptomis maisto atsargomis, neeikvoti jėgų pertekliniams judesiams, nes visi jie reikalauja papildomų
resursų. Bet tokios žiemos mes nebeišgyvename?!. Maisto apstu prekybos centruose, aktyviems reikia būti kur kas
labiau, nes šildymo sezonas reikalauja didesnių finansinių resursų. Bėda ar galimybė yra ta, kad mūsų
primityviosios smegenys, norime mes to ar nenorime, vis vien nuskenuoja šaltį bei tamsą ir organizmo lėtėjimo
programa įsijungia beveik nevalingai. „Žiemos programa“ mūsų kūne neretai sužadina tam tikrus poreikius: mes
turime labiau rūpintis savimi (šildyti patalpas, šilčiau rengtis ir t.t.), turime turėti pakankamai resursų, kad
išgyventume (maisto ir kuro), o tam, kad visa tai pasiektume, turime dar ir kovoti su savo organizmo pasyvumu. Šių
trijų komponentų iškilimas gali būti pakankama priežastis, kad mus aplankytų niūrūs, bejėgiškumą keliantys
jausmai. Kodėl?
Asmuo gali būti visoks: linksmas ir liūdnas, švelnus ir atstumiantis, mylintis ir nekenčiantis, besirūpinantis
kitais ir galvojantis apie save, kaupiantis ir išlaidaujantis, aktyvus ir pasyvus.... Taip pat suvokiu ir tai, jog nepaisant
dviejų polių egzistavimo mumyse, mes vis tiek labiau tapatinamės ir pažįstame tik vieną jų, o kito vengiame,
nuvertiname, gal net niekiname. Taigi, žiemai mus sulėtinus, mes esame savotiškai priversti sutikti save mažiau
produktyvų, mažiau galintį. O tai ne vienam mūsų reiškia pažeidžiamumą, gal net mažesnį vertingumą savo ir kitų
akyse. Blogai yra ne tai, kad mes šiuo metų laiku nudirbame mažiau darbų, sukuriame mažiau vertingų projektų,
norime daugiau miego ar ramaus laiko su knyga. Blogai, kai mes nepriimame, menkiname ar net niekiname tokį
save.
Ar galime savimi džiaugtis, kai „darymo“, „siekimo“, „augimo“ programos sulėtėja iki minimalaus rėžimo?
Sulėtėjus kūnui, pagaliau mus pasiveja mūsų jausmai. A. Kamiu rašė: „Nugyvenus vieną dieną laisvėje, galima
dešimt metų kalėti ją apmąstant“. Tik ar nebūna taip, kad pirmiausia mus pasiveja tie jausmai, nuo kurių mes ir
bėgome į aktyvumą? Gali būti, kad sulėtėjus kūnui, save sutinkame pavargusius, alkanus ir sušalusius... Kol žemė
miega, mes atsiduriame tam tikroje akistatoje su savimi. Tyloje ir tamsoje... Ir vieniems mums tai sukuria jaukumą,
o kitiems – liūdesį, nusivylimą, norą kuo greičiau pabėgti iš šios erdvės.
Visgi tikiu, kad mumyse gyvena „vidinis išminčius“, ir kad turime bent dvi galimybes išgyventi žiemą:
pirmoji – smerkti, liūdėti ir nusivilti nepavasariniu/nevasariniu savimi ir pasauliu, antroji – leisti tam „vidiniam
išminčiui“ apeiti mūsų vidines valdas, palytėti tas mūsų dalis, kurios neranda laiko ir erdvės vasarą, pasirūpinti, kad
sutiktume save santykiuose, knygose, filmuose, kurie šildo ir maitina.
Pabaigai... Viename pokalbyje smuikininkas D. Garrett pasakė: „Groju tiek, kiek prieš tai pailsiu. Kuo
daugiau pailsiu, tuo daugiau groju.“ Kuo daugiau įsižieminsime, tuo nuostabesnių žiedų mūsų viduje atsiras
pavasarį. Linkiu drąsos sutikti ir apkabinti savo vidinę žiemą. Jei tai daryti baisu ir norisi nuo visko bėgti,
apsidairykite, gal esantis šalia jaučiasi labai panašiai? Juk dviese žiemoti – kaip tam Ežiukui su Meškiuku –
drąsiau.
Vaida, psichologė
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Tramplinas ir Tranzitas – pagalba sunkumus patiriantiems 13–18 metų paaugliams ir jų šeimoms

Kas sušildo, kai liūdna
Jei kas manęs klaustų šio klausimo, aš atsakyčiau greitai, trumpai ir suprantamai: kai būna liūdna, galima
tiesiog pagulėti šiltoje, minkštoje lovoje arba prisiminti linksmus nutikimus iš kokio mėgstamo serialo ar savo
paties gyvenimo, kurie verčia nuoširdžiai šypsotis. Taip pat galima piešti ant paprasto popieriaus lapo: pasirinkti
tokias spalvas, kurios
geriausiai atspindi tavo
nuotaiką, išmakaluoti visą
lapą ir tiesiog išmesti jį.
Jei jums liūdna ir nežinote,
ką daryti, pabandykite
šiuos būdus – bent vienas
jų tikrai padės!
Aisvė, 12 metų

Dalinamės mergaitės
pieštu komiksu ir mintimis
apie kūrinį.
Atsitiko taip, kad draugas,
kuriuo herojus pasitikėjo,
jį paliko nelaimėje.
Gydamas nuo patirtos
skriaudos vaikinukas
susipažino su „likimo“
draugu, su kuriuo taip
susibičiuliavo, kad jų
draugystė tęsėsi ir jiems
suaugus.
Taigi, nelaimėje sutiktas
žmogus ir tarp jų
užsimezgusi
draugystė sušildė ir padėjo
sugyti ne tik fizinėms, bet
ir moralinėms
(emocinėms) žaizdoms.
Tikra draugystė šildo.
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Atvira bendruomenė – integracinė socialinė pagalba žmonėms su proto negalia bei jų šeimoms

Draugai
Ieškoti šilumos labiausiai pradedame tada, kai pasidaro „šalta” – tiek išorėje, tiek širdyje. Panaši buvo ir
mano kelio pradžia į savanorystę su neįgaliaisiais, kurie mane atvedė į šilumą ne tik būnant kartu, bet ir priverčiant
susimąstyti apie gilesnes gyvenimo laimės pamokas. Toks buvimas leidžia ne tik pasijausti bent kažkiek naudingu
matant šypsenas ar gavus netikėtą apkabinimą, bet ir tampa savotiška kelionė į save patį, kurioje dar kartą supranti,
jog norėdamas duoti gali pats gauti netikėtai daugiau.
Savo pirmąsias savanorystės patirtis pradėjau prieš penkerius metus su vaikais iš sunkumus patiriančių
šeimų, tačiau visai neseniai keliai mane netikėtai atvedė į savanorystę su proto negalią turinčiais žmonėmis. Taip
jau nutiko, jog šie metai man pametėjo nelengvų asmeninių iššūkių, kurie pradžioje atrodė neįveikiami, ir vis labiau
jausdavau, jog nerandu kelio išeiti ir vėl iš naujo save atrasti naujai prasidėjusiame etape. Vėliau supratau, jog visą
dėmesį sutelkti vien į „savo gyvenimo tvarkymą” yra per daug savanaudiška, dėl to nutariau šią sudėtingą emocinę
būseną paversti į kažką naudingesnio. Tą daryti atrodė geriausiai nukreipiant dėmesį į aplinkinius ir nors mažais
būdais prisidėti prie geresnės jų savijautos. Viduje intuityviai pajaučiau, kad šioje situacijoje man reikia nepatirto ir
įdomaus iššūkio, kuris visai netrukus susisiejo su mintimis apie pagalbą neįgaliems žmonėms.
Kelias dienas šis noras kirbėjo viduje, kol netikėtai jį dar labiau sustiprino apsilankymas Popiežiaus
Pranciškaus susitikime su jaunimu, kurį papuošė daug gražių ir įdomių jaunų žmonių istorijų. Keletas iš jų dalinosi
apie savo patirtis ir atradimus bendraujant su negalią turinčiais žmonėmis, o aš tuo metu negalėjau patikėti šiuo
nedideliu, bet man reikšmingu sutapimu – vos neseniai pajautus norą išmėginti save savanorystėje su šiais
žmonėmis, viename gražiausių renginių klausiausi būtent su jais susijusių istorijų. Pamenu, jog tą dieną stovint
ilgai trukusiame renginyje man buvo labai šalta ir net puodelis arbatos rankose mažai padėjo, bet viduje ėmiau
jausti didelę ramybę ir šilumą. Tuomet ir supratau, kad mano mintis apie savanorystę su neįgaliaisiais turi kuo
greičiau virsti realybe, todėl ėmiau ieškoti tokią galimybę suteikiančių vietų. Atvira bendruomenė buvo viena
pirmųjų vietų, kurią parodė interneto paieška. Ilgai nedvejojus susisiekiau su ten dirbančiais žmonėmis ir jau visai
netrukus su dideliu smalsumu žingsniavau į pirmuosius susitikimus.
Pradėdama šią patirtį skatinau save neturėti
ypatingų lūkesčių ir nesitikėjau didelio staigaus
perversmo viduje. Labiau stengiausi pamažu stebėti
kiekvieną susitikimą, žmones, jų emocijas, stipriąsias ir
silpnąsias vietas bei taip suprasti, kaip šioje aplinkoje
galiu būti naudinga. Šio atsakymo ilgai ieškoti
nereikėjo, nes vos po kelių susitikimų pajaučiau, jog čia
didžiausia pagalba – buvimas šalia. Ir nors užduotis
atrodo nesudėtinga, turėjau ir vis dar turiu mokytis
priprasti, jog šiems žmonėms užtenka tiesiog būti kartu.
Šiuolaikiniame pasaulyje, kai visada turi kažkur
skubėti, kažką daryti ir vis ką nors įrodinėti
aplinkiniams, susitelkimas į dabartinį momentą be
rezultatų ar sudėtingų planų siekimo pasidaro nelengvu
iššūkiu. Pajutau, jog daugiausia šypsenų neįgaliųjų
veiduose atsiranda po trumpo nuoširdaus pokalbio,
kartu pagaminto patiekalo ar drauge praleisto
pusvalandžio žaidžiant stalo žaidimą. Čia didelių
veiklų, siekių ar rezultatų niekas iš tavęs nesitiki ir
norint būti naudingam šioje aplinkoje užtenka
nuoširdumo ir maksimalaus susitelkimo į tave
supančius žmones tas valandas, kurias tuo metu su jais
praleidi. Tada supratau, jog turiu puikią progą mokytis
vieno svarbiausių gyvenimo „įgūdžių” – mokėjimo
nuoširdžiai susitelkti į dabartinį momentą.
Neringa ir Draugai
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Netrukus ėmė kilti mintys, kaip tas buvimas kartu galėtų virsti dar jaukesnis. Atrodo, pasiūliau visai nedidelę
ir niekuo ypatingą veiklą – kartu iškepti pyragą, tačiau buvau nustebus, kiek šilumos pajutau kartu su Draugais jį
gaminant, dalinantis, o vėliau ir išgirdus tiek nuoširdžios padėkos už šią mažą iniciatyvą iš darbuotojų. Tuomet
įgyvendinau dar vieną nedidelę savo idėją – išmokinau iš siūlų pasidaryti „draugystės” apyrankes, kuriomis jie
pasipuošė ne tik savo, bet ir kitų Draugų rankas. Visai nesitikėdama dovanų gavau ir aš spalvotų „draugystės”
apyrankių, o svarbiausia buvo gera matyti jų susidomėjimą šia veikla. Tokiais momentais suprantu apie dar vieną,
nors ir jau žinomą, bet labai svarbią pamoką: duodant savo laiką ir dėmesį nieko nesitikint atgal gali gauti daug
daugiau, nei pats atiduodi. Čia turiu omenyje ne materialius apčiuopiamus daiktus, o emocinius „apdovanojimus” –
šilumą viduje, aplinkinių nuoširdumą ir supratimą, kiek kartais reikia nedaug, kad pasijaustum gerai.Atviroje
bendruomenėje dirbantys žmonės ir čia esantys Draugai man leido pasijausti, jog gali būti naudingas ir jaustis gerai
dėl visai mažų ir paprastų dalykų. Tada susimąstau apie kitus čia dirbančius ar savanoriaujančius žmones, kurie
skiria gerokai daugiau laiko centrą lankantiems žmonėms arba užsiima didesnėmis iniciatyvomis šioje aplinkoje.
Įsivaizduoju, jog tokiais atvejais turbūt kyla gerokai daugiau iššūkių ar sudėtingų situacijų, kurių aš, būdama tik
kartą savaitėje, nepastebiu ir galbūt dėl to tai sieju tik su pozityviomis patirtimis bei pamokomis. Atrodo, tuomet su
savo nedidelėmis idėjomis ir keliomis valandomis savanorystės savaitėje pasijauti toks mažas „sraigtelis” šioje
aplinkoje, bet čia dirbantys ir centrą lankantys žmonės tau leidžia pasijausti nemažiau reikšmingu ir reikalingu nei
visi kiti. Tai dar viena dovana, kurią atradau čia atėjusi.
Manau, jog šilumą sau susikuriame mes patys. Viduje tai žinojau jau anksčiau, bet savanorystė su
neįgaliaisiais man tai dar kartą įrodė. Čia būdama gavau ne tik tokių gyvenimiškų pamokų kaip susitelkimas į
dabartinį momentą šiuolaikiniame visur skubančiame pasaulyje, mokėjimas duoti nieko nesitikint atgal, bet ir
atradau dideles paprasto nuoširdaus santykio su žmogumi dovanas. Šias pamokas taikau ne tik būdama su Draugais
Atviroje bendruomenėje, bet ir savo asmeniniame gyvenime, darbe, studijose. Tada supratau, kaip netikėtai atradau
ir savo kasdienybėje bei vidinėje aplinkoje susikūriau tą šilumą, kuri mane atvedė į prasmingesnį santykį tiek su
pačia savimi, tiek su mane supančiais žmonėmis.
Neringa, savanorė

Gilūs žmonės
„Mano Viešpatie ir mano Dieve, atimk iš manęs visą, kas
mane nuo Tavęs atitolina.
Mano Viešpatie ir mano Dieve, duok man visą, kas mane
priartina prie Tavęs.
Mano Viešpatie ir mano Dieve, atitrauk mane nuo manęs
paties, kad visas priklausyčiau Tau.“
Šv. Mikalojus Fliuelietis
Būtent ši Šv. Mikalojaus malda mus, Atviros bendruomenės žmonės, lydėjo nuo pat advento pradžios dienos
centre iki pat sniegu pasipuošusių rekolekcijų pas apaštalines Jono sesutes Senuosiuose Trakuose.
Adventas turbūt pats gražiausias Liturginių metų laikas. Gražiausias, nes adventas – tai laukimas, adventas –
tai rūpestingas ruošimasis, adventas – tai dalinimasis. Laukti yra nuostabu. Šiose rekolekcijose mes laukėme ir
ruošėmės Šv. Kalėdoms – Jėzaus gimimo minėjimui. Jėzaus gimimu Dievas įrodė savo nuostabią meilę mums ir
užtikrino naujo, perkeisto gyvenimo pradžią. Kiekvieną kartą, kai švęsdami Kalėdas minime Jėzaus gimimą,
Dievas vis iš naujo kviečia mus atsiverti Jo meilei. Turėjome puikią progą priimti ir išgyventi šią meilę, pabūti
vienas su kitu, pabūti su Dievu, prisiliesti prie šio slėpinio, prisiliesti prie Mergelės Marijos, ją kontempliuoti,
atsiprašyti ir prašyti. Atmintyje įstrigo Julijos malda adoracijos metu: ,,Jėzaus pašventink mane, kad tapčiau šventa
tavo dukra“... Šiose rekolekcijose dar kartą supratau, kokie gilūs yra Atviros bendruomenės žmonės ir kaip jiems
reikia Dievo, kaip aš galiu augti būdama kartu ir kaip stipriai aš noriu to paties kaip Julija. Kaip gera buvo kvėpuoti
tuo pačiu ritmu, kaip gera jausti ramybę, kaip gera net chaose, nes virš visko plevena Dievo Dvasia.
“Išdžiūvus žemė teatsigaivina
Ir Atpirkėją mums teišdaigina!”(Ištrauka iš giesmės „Rasokit, dangūs“)
Dovilė, socialinė darbuotoja
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Širdgėla
Dirbti Atviroje bendruomenėje man patinka, nes čia galiu būti savimi, su savo mintimis, jausmais ir
ketinimais. Aišku, tai nereiškia, kad būdama nusiminus galiu nieko nedaryti, bet tada galiu papasakoti apie savo
liūdesį ir man tai svarbu. Rytais, susėdus prie bendro stalo pokalbiui ir maldai, gera pirmiausia visus pasveikinti
akimis ir pamatyti, kokie skirtingi mes ateiname į mūsų dieną: vieni dar snaudžiantys, kiti šypsosi, tretiems
svarbiausia išgerti arbatos, ketvirti liūdi. Būna, kad pakalbinus papasakoja ir istorijas, kurios sukėlė vienus ar kitus
jausmus. Liūdintys dažniausiai ilgisi neatėjusio savanorio, jiems trūksta sergančio draugo, kartais būna susipykę su
kartu gyvenančiais žmonėmis. Ar liūdesys visada susijęs su kitais žmonėmis? O su mumis pačiais?
Norėčiau papasakoti apie savo širdgėlą. Mėgstu tokius ypatingus žodžius, kuriuos lyg mylimiausių saldainių
kąsnius norisi ilgiau laikyti burnoje ir jais pasimėgauti prieš nuryjant. Žodis „gėla“ turi dvi reikšmes: jis reiškia
didelį skausmą arba nesūrų vandenį. Kaip skausmas susijęs su nesūriu vandeniu? Net tos pačios mūsų ašaros yra
sūrios, mūsų sieloje glūdi jūros neišverktų skausmų. O kas yra mūsų vidinės upės?
Kartą atsidūrus upėje labai išsigandau, nes mane greitai pagavo srovė ir reikėjo jėgos išstovėti ant kojų. Man,
ežerų žmogui, buvo nauja pajausti, kokios galingos tos srovės. Man jos priminė stiprius vidinius jausmus: kai
apima didelis džiaugsmas, atrodo, jog susilieju su visa aplinka, esu išvien su pasauliu, nes man gera jame būti, lyg
būčiau visa panirusi vandenyje, kai būna liūdna, jog net nesinori keltis, kojos nebelaiko, skausmo srovė nuneša
tolyn nuo kasdienybės, įsipareigojimų, netgi svajonių. Nuneša... Ir baisu bei neramu, nes nežinau, ar sugrąžins.
Gera pažinti tas sroves ir mėgautis šaltu upės vandeniu, kuris atgaivina vasarą ir užgrūdina žiemą. Srovės plukdo
mūsų popierinius laivelius, valtis ar net irklentes, mums suteikia laisvės pojūtį ir pasitenkinimą. Visgi upėje negali
užsimiršti.
Šaltas vanduo gelia kaip ir skausmas. Mes žinome, kad mus gali sušildyti kitas žmogus. Bet kaip mums sušilti
patiems, kai drebame iš baimės, vienatvės ar kūkčiojame dėl mažų arba didelių savo netekčių, kai širdgėla lyg ta
srovė mus vėl nuplukdo į negyvenamą salą? Aišku, pirmiausia būtina pajusti savo kojas, jos basos ar apautos, kokia
mūsų laikysena. Ar mūsų batai mums patinka, ar jie nespaudžia, ar mes susikūprinę, o gal jau tiesiamės ir dairomės
po tą salą? Gal visgi joje yra gyvybės? Reikia drąsos ištyrinėti naujas žemes, bet... Tik žengus pirmus žingsnius
galima atrasti tai, ko galbūt nesitikėjome. Apsidairę, gal pamatysim kažkieno paliktą seną valtį upei perplaukti, o
gal nusijuoksim supratę, jog upė ne tokia jau gili ir galima ją perbristi.
Tikriausiai kiekvienas esate jautęs, koks šiltas yra jus mylinčio žmogaus žvilgsnis. O jei pabandytume dabar
štai taip pažvelgti į save? Žvelgiu drąsiai, nors ir matau savo klaidas, žvelgiu švelniai, nes patinka atsiveriantys
horizontai, žvelgiu smalsiai, nes dar daug ko nežinau, žvelgiu draugiškai, nes esu panaši į kitus, su visais
srovenančiais jausmais, kurių kiekvienas reikalingas, nes srovės ne tik parodo mano stiprybę, bet ir padeda
nusigauti ten, kur taip seniai norėjau. Ko labiausiai nori tas, į kurį dabar žiūrime? Neskubėkime nusukti akis – jis
tuoj jums parodys.
Laura L., socialinė darbuotoja
Šeimos pagalbos centras – įvairiapusė pagalba šeimoms

Mylėkime pabaigas
Norime to, ar ne, šventinis laikotarpis paliečia mus visus.
Pastebiu vis stiprėjančią ir jau keletą metų besikartojančią
tendenciją: švenčių pradžią pirmiausia paskelbia visi didieji
prekybos centrai. Vos įpusėjus lapkričio mėnesiui po truputį
daugėja kalėdinių papuošimų, per radiją, televiziją pradedama
kalbėti apie kalėdines dovanas artimiesiems, pasiruošimą
šventėms. Net nepajuntame, kaip užsikrečiame mintimi, jog turime
kąžką daryti, kažkaip ruoštis, nesąmoningai stengiamės „pajusti
kalėdinę dvasią“. Tik man truputį liūdna, kad visas tas šurmulys
prasideda gerokai per anksti. Dar nesulaukę švenčių žmonės
jaučiasi pavargę, pikti, nusivylę. Atrodo, kad Šv. Kalėdų laukimas, adventas šiek tiek prarado savo prasmę. Gal
būtų truputį lengviau, jei rastume savyje jėgų ir gebėjimo atsispirti inertiškam bėgimui, jei sugebėtume bent
trumpam sustoti ir paklausyti, ką kužda mūsų širdies balsas.
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Šventinis maratonas man primena gyvenimo situacijas, kai rašome ar kuriame kokį nors projektą,
ruošiamės egzaminams, rašome baigiamąjį darbą – tai intensyvus laikotarpis, kuris iš mūsų pareikalauja nemažai
pastangų, patiriame emocinį krūvį. Ir kiekvienas esame išgyvenę jausmą, kai galų gale susikaupiame ir
paspaudžiame mygtuką „siųsti“. Dar akimirka ir patiriame palengvėjimo jausmą: „Va, dabar pailsėsiu...“ Bet po
kurio laiko viduje pradedame išgyventi kažką panašaus į tuštumą ir netgi ją lydintį liūdesį. Keista, juk nusimetėme
tokią naštą nuo pečių... Tačiau atsiveria kažkas nauja... Tarsi priešais mus staiga atsiranda baltas popieriaus lapas,
ant kurio nedrąsu ką nors rašyti, nes nežinome, kas jame turi nugulti, neramu, kad jį sutepsime, sugadinsime...
Svarbu yra leisti sau kiek įmanoma ilgiau pabūti tame „baltame“, „tuščiame“ laike, neskubėti jo pripildyti naujais
darbais ir iššūkiais.
Pasibaigus kalėdiniam laikotarpiui savyje išgyvename labai panašius jausmus: po intensyvaus laiko –
triukšmo, judesio, renginių, susitikimų – susiduriame su staiga įsivyravusia tyla. Išoriniame pasaulyje vis labiau
tyla kalėdiniai garso takeliai, nupuošiamos kalėdinės eglutės, užgęsta girliandos, užsidaro kalėdinės mugės. O
viduje suprantame, kad atėjo švenčių pabaiga, kartu su palengvėjimu atnešdama ir liūdesio, staiga prasivėrusios
tuščios erdvės, kurios kol kas nėra kuo užpildyti, jausmą. Paprastai mes liūdime, kai savo gyvenime susiduriame su
pabaigomis. Liūdime, kai reikia kuriam laikui išsiskirti su artimu žmogumi, kai baigiasi atostogos, kai pakeičiame
darbą... Ir tai yra visiškai natūralus ir savalaikis jausmas. Jis ateis ir išeis. Kas turi pradžią, turi ir pabaigą. Ir tai
guodžia, nes būtų nepakeliama gyventi nuolatinėje šventėje, bet taip pat ir kasdienybė taptų labai pilka ir nuobodi,
jei joje nebeliktų švenčių.
Pabaigai noriu pasidalinti muzikos grupės „Liūdni slibinai“ dainos žodžiais: „Mylėkime pabaigas, nes jos
yra pradžios. Deja, to nežinome, užmirštame ir mums jos atrodo negražios...“ Tai yra tiesa, kuri gali padėti šiek tiek
lengviau sutikti kasdien mus lydinčias pabaigas. Tad mylėkime pabaigas, nes jos neretai būna ir gražios...
Kristina Z., psichologė

Paguoda Tavyje
Po savimi jauti, kad gruodas stingdo kojas,
Bet žengti žingsnį Tu turi, gal privalai?
Tau sakalas plačiais sparnais pamoja
Ir kviečia su savim, kažkur toli toli... tenai.
Jis tarsi vėjas tais sparnais mosuoja,
Nustumdamas sunkias mintis, kur virš galvos,
jas užslepia giliai.
Tu nebijok, Tu pabandyki žengti kojom,
Jose pašėlę valsą šoka laimės aitvarai.
Įlaužiamu staiga patampa šaltas žemės gruodas,
O ir kodėl, Tu puikiai tai žinai...
Ir ne, ne sakalas ar aitvaras Tava paguoda,
Tava paguoda slypi Tavyje, kažkur giliai giliai, tenai.

Kristina J., asistentė
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Kai paleidi, dar nereiškia, kad netenki
Greičiausiai dažnas pradėdamas rašyti pirmiausia apsižvalgo aplink. Ir, kaip
šabloniškai beskambėtų, akys sustoja ties langu. Taip ir norisi pradėti „Už lango
sninga...“. Bet jei būčiau pradėjusi rašyti keliomis valandomis anksčiau, tai
skambėtų šiek tiek kitaip: „Kur dingo tas auksinis ruduo, toks nuostabiai spalvotas
ir kaip niekada šiltas? Kodėl dar nėra sniego, kuris visam purvui ir niūrumui duoda
baltumo ir šviesos?“ Atrodo, kad visa rašinio nuotaika priklauso nuo to, ką mes tą
pradėjimo akimirką pamatome pro langą.
Nežinau, kur tas sniego baltumas mane nuves, tačiau noriu su jumis
pasidalinti vienu susitikimu, kuris buvo pilnas išminties, šilumos ir paprastumo.
Tikrai nepamenu, koks vaizdas buvo už lango. Greičiausiai lijo arba buvo vėjuota.
Kaip ir kasdien susitikau su savo kolege mūsų darbo vietoje. Turėjo vykti
susirinkimas. Jo metu planuojame veiklą, aptariame savaitės įvykius, jei lieka
laiko, pasipasakojam, kaip jaučiamės. Tačiau tą syki buvo šiek tiek kitaip.
Pradėjome nuo to, kam dažniausiai nerasdavome nė penkių minučių – „kaip
jautiesi?“. Ir lietus jau tapo matomas visiems...
Dieną prieš grupėje susižeidė berniukas. Turėjau suimti save į rankas ir nieko
nepaisydama veikti. Panašu, kad iki to kolegės klausimo, kurį ji ištarė per susirinkimą, taip ir laikiau suėmusi save į
rankas. Po kelių minučių tylos pasigirdo labai švelnus ir su meile ištartas „paleisk”. Maniau, kad eilinį kartą likau
nesuprasta, prie ko čia tas „paleisk“... Tada kolegė paėmė į ranką rašiklį ir suspaudė: – „Mieloji, tu laikai kažkokius
dalykus savyje, kaip aš rašiklį savo rankoj. Kam tau to reikia?“. Nežinau, kaip atsakytumėte jūs, bet mano
atsakymas atrodė labai logiškas. Juk jei nelaikysiu, tas rašiklis iškris, aš jo nebeturėsiu. Ir, mano nuostabai, kolegė
atlenkė pirštus, paleido prieš tai stipriai spaustą rašiklį ir jis niekur nenukrito. Jis tiesiog buvo jos delne. „Mieloji,
kai paleidi, dar nereiškia, kad netenki...“ Ji kalbėjo toliau, greičiausiai vis dar išmintingai ir labai paprastai, o aš
tegirdėjau „kai paleidi, nereiškia, kad netenki“. Tada supratau, kad stengiuosi išlaikyti labai daug: situacijas, kurių
negaliu valdyti, vaikus, kurie išeina į mokyklą (tada juos ypač sunku paleisti), besikeičiančias koleges, išvykusius
savanorius, draugus, išsikrausčiusius į kitas šalis, net gerai praleistų atostogų laiką... Viską norisi laikyti, kad tik
neiškristų... Bet, kai paleidi, nereiškia, kad netenki...
Rašydma imu suprasti dar vieną dalyką. Kai paleidi, viską imi matyti kitaip: be kaltės jausmo, be baimės, be
nerimo, be skausmo, be pykčio... Tačiau, negaliu sakyti, kad be to būčiau sugebėjusi atlenkti savo suspaustos
rankos pirštus. Man regis, turėtume leisti sau išgyventi kiekvieną jausmą ir kai jau būsime pasiruošę paleisti, taip ir
padarykime, nes tai dar nereiškia, kad turėsime netekti. Tik matyti imsime kitaip: su dėkingumu, su meile, su
pasitikėjimu, su tikėjimu, su...
Edita, darželio auklėtoja

Nakties šešėliai tirpstantys dienoje
Naktis. Šalti lietaus lašai barbena į langą. Neramios mintys
veja viena kitą ir į sielą tyliai braunasi liūdesys. Kodėl? Kodėl
būtent dabar? Kaip išgyventi šį etapą? Šis klausimas kankina
daugelį iš mūsų...
Nuolat lydinti tamsa, nejučiomis nutiesia koridorių ir į vidines
paslaptis. Pabūti su savimi iš tiesų nėra lengva užduotis. Mes,
žmonės, paprastai nuo savęs tik bėgame. Bėgame, nes bijome
savo vidinės tamsos, bet puikiai suvokiame, kad nepabuvę joje,
negalėsime kilti į šviesą. O po tamsiausios nakties išaušta šviesus rytas. Tuomet ateina suvokimas, kad visa kas ką
tik atrodė baisiausia, tebuvo nakties šešėliai, kurie ištirpo dienos šviesoje, kaip tirpsta ledai karštą vasaros dieną.
Rytas. Ir vėl nauja diena. Atrodo, kad visi rudeniniai slogučiai buvo taip seniai, širdyje neliko nei
kruopelytės liūdesio ar nuoskaudų. Gyvenimas tik atrodo painus ir sudėtingas. Iš tiesų viskas yra žymiai
paprasčiau. Tereikia klausytis to, ką sako širdis. Ji visuomet žino atsakymą. Taigi, suraskime laisvą minutėlę pabūti
patys su savimi, skirkime laiko pokalbiams prie garuojančio arbatos puodelio, pasilepinkime cinamonu
kvepiančiais meduoliukais ir gyvenimas nušvis visomis vaivorykštės spalvomis.
Laura M., socialinė darbuotoja
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Gerų darbų sau sąrašas
Kartais į žmogaus gyvenimą įsėlina šaltis. Tai nutinka skirtingais metų laikais, skirtingomis aplinkybėmis ir
skirtingu intensyvumu. Būna, kad šaltis nučiumpa už kojos ir tada išgelbėja storos vilnonės močiutės megztos
kojinės. Bet būna, kad nelauktas svečias įsliūkina į širdį ir ją sukausto... Jis dažnai turi liūdesio veidą.
Vis tik žmogus yra tokia būtybė, kuriai gyvybiškai reikalinga šiluma. Kūnui ir sielai. Kad ne tik žiemotų, bet
ir augtų, šviestų ir kurtų. Paklausinėjau kolegų, kas jiems padeda išbūti ir įveikti liūdesį.
-

Meilė.
Karšta arbata.
Karštas dušas ir serialas.
Kas nors skanaus.
Darymas to, kas smagu pačiam: filmą pažiūrėti, žaidimų
pažaisti.
Knygos.
Artimi žmonės.
Viltis ir tikėjimas, kad vis tiek viskas bus gerai.
Mėgstama muzika.
Jei liūdna dėl to, ko negali pakeisti, galima ir paverkti.
Paprastai liūdesys po kurio laiko vis tiek praeina. Reikia tik jį
išliūdėti.
Kasdieniai darbai: tvarkymas kambarių, spintų, ėjimas
pasivaikščioti su
šunimi į mišką. Kai visą laiką būni veikloje, kūnas pavargsta,
bet smegenys atsipalauduoja.
Pozityvi prigimtis ir geras nusiteikimas.
Eiti pasivaikščioti (su šunimi).
Valgyti šokoladą ir saldainius.
„Dar vanduo labai atpalaiduoja. Išsimaudau po dušu,
pasipuošiu“.
Piešimas. „Piešiu įvairius kringelius ir tada juos spalvinu“.
Sportuoti.
Turėti naminių gyvūnų.
Eiti į kiną, teatrą, koncertus.
Daug juoktis.
Prisiversti padaryti labai seniai atidėliotus darbus.
Būti gamtoje.
Judėti, judėti, judėti, kad nebūtų laiko galvoti.
Ir pabendrauti su žmonėmis, kuriems blogiau, negu tau.
Dėmesį nukreipti kitur: „Lepinu vaikus. Tada kažkaip savos
bėdos atrodo mažesnės“.
Valgyti skanų maistą.
Kažkam padėti.
Čiuožti nuo kalno.

Šokime gyvenimą…
-

-

O žiemą nesušalti dar padeda mintys apie saulę + kavos puodelis su
draugu + šiltos kojinės ir šypsena iki ausų. Tad ir linkiu Jums visų šitų gerų dalykų!
Elena, projektų koordinatorė
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Patyriminė gyvenimo mokykla
Džiugu, kad Pal. J. Matulaičio centras kiekvienais metais pasipildo vis naujais žmonėmis – ne tik naujais
lankytojais ar naujais darbuotojais, bet ir tarptautiniais savanoriais pagal Erasmus+ programą, kurie įvairiems
darbams paskiria 9-10 mėnesių. Šiemet atvyko 8 savanoriai – labai skirtingi ir nepakartojami jaunuoliai iš
Ispanijos, Austrijos, Turkijos, Ukrainos, Gruzijos ir Armėnijos. Ką jie čia veikia? Mokosi lietuvių kalbos ir padeda
darbuotis skirtingose Matulaičio parapijos socialinėse veiklose. Žinoma, dar ir smagiai leidžia laiką nuostabiame
Vilniuje, bendrauja su kitų organizacijų savanoriais. Kai kuriems savanoriams tai būna pirmas išvykimas iš tėvų
namų ilgesniam laikui. Jiems – tai patyriminė gyvenimo mokykla. Reikia išmokti ne tik pačiam pasigaminti
vakarienę, bet ir savarankiškai planuoti išlaidas, imtis iniciatyvos kurti bei realizuoti savo idėjas, mokytis suprasti ir
atrasti save, prisitaikyti prie visai svetimos kultūros ir papročių. Šį kartą norėčiau jums pristatyti penkis savanorius,
kurie pasidalino savo mintimis apie jų patyrimus.

Šokime gyvenimą…

Sandra iš Austrijos.
Mergina avanoriauja vaikų
darželyje „Bičiuliai“ ir jau kelis
mėnesius džiaugiasi šia nauja
patirtimi: „Savanoriaudama
Matulaityje aš sutikau daug
mielų ir draugiškų žmonių,
kūrybingų vaikų, susipažinau
su nauja kultūra. Visa tai mane
labai žavi, todėl visai norėčiau
Vilniuje likti ilgiau“.

Aydn iš Turkijos.
Atviros bendruomenės savanoris
juokauja: „Man nėra kliūtis nei šaltas
oras, nei nesišypsantys Lietuvos
žmonės. Savanoriaudamas aš jaučiu
tikrą meilę ir jaučiuosi naudingas
kitiems. Savanorystė man – smagus
laiko leidimas su puikiais žmonėmis,
naujos pažintys, nauji draugai. Esu
laimingas, kai skirtinguose pasaulio
kraštuose galiu jaustis kaip namie“.

Mariam, dirbanti Šeškinės vaikų dienos
centro savanore, prisistato: „Aš esu iš
Armėnijos. Savanoriauju Lietuvoje jau
kelis mėnesius, ir galiu jus patikinti, kad
šie mėnesiai yra bene geriausi mano
gyvenime. Aš įgijau pasitikėjimo savimi,
tapau savarankiška, atradau naujų būdų
tobulėti. Būdama čia aš sutikau daug
skirtingų žmonių iš viso pasaulio,
susipažinau su nauja kultūra. Kiekvieną
dieną mane supa nuostabūs vaikai, su
kuriais aš dirbu. Jie man dovanoja energijos ir teigiamų jausmų
visai dienai, tad po darbo jų ilgiuosi. Šie mėnesiai praėjo
akimirksniu, tad darosi liūdna, kai suvokiu, kad likę mėnesiai irgi
taip greitai pralėks. Jaučiuosi labai laiminga, kad galiu
savanoriauti pagal šią programą – tai patirtis, kuri bus reikšminga
visam mano gyvenimui“.

Marina iš Ispanijos.
Dienos centro Vaikai – vaikams
savanorė sako: „Ši savanorystė
man padeda augti ir mokytis. Aš
susiduriu su naujais iššūkiais ir
situacijomis, su kuriomis dar
neteko susidurti anksčiau. Tikiu,
kad tai mane stiprina. Savanorystė
tikrai yra neįkainojama patirtis
kiekvienam, tad siūlau nedvejoti
ir būtinai save išbandyti“.

Mykhailo iš Ukrainos, savanoriaujantis
Tranzite ir Trampline, teigia: „Savanorystė
Matulaityje man yra ne tik kasdienis darbas
su žmonėmis, bet ir darbas su savimi,
nuolatinis asmeninis tobulėjimas“.

Jurgita, savanorių koordinatorė
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“Pokyčiais pasitikėti”, arba “Keliauti ir sugrįžti”, arba “Sugrįžau”
Jurgita Pal. J. Matulaičio
šeimos pagalbos centre jau kuris
laikas dirba atvejo vadybininke.
Nors šiuometinės pareigos jai yra
naujos, santykį su parapija ir jos
žmonėmis Jurgita yra sukūrusi
daug anksčiau. Gyvenime ji patyrė
daug pokyčių (ir neplanuotų, ir
lauktų), tačiau juos visus pasitinka
be baimės, su smalsumu, o kas
laukia toliau.
Darbe esi kolegė, atvejo
vadybininkė, draugė... Kokius
dar vaidmenis gyvenime sau
galėtum priskirti?
Esu mama. Turiu du vaikus,
7 metų sūnų ir 5 metų dukrą. Taip
pat pati esu dukra. Tėvai gyvena
visai šalia manęs, tad jaučiuosi jiems labai artima. Mes dažnai matomės, tad vis dar jaučiuosi jų vaikas. Manau,
visad jausiuosi jų vaikas. Taip pat esu sesuo, turiu 8 metais vyresnį brolį. Dar dainuoju ir šoku folkloro ansamblyje,
kuriame yra man labai svarbūs žmonės, jie – tarsi šeima. Aš nesu profesionalė, bet man labai artimas ir svarbus yra
tautinis, kultūrinis mūsų pagrindas. Man tai, ką ten veikiu, yra labai prasminga, todėl ir matau gilaus kultūros
pažinimo didelę vertę.
Ryšį su Matulaičio parapija ir šeimos pagalbos centru užmezgus jau seniai. Papasakok apie savo
santykį su šia vieta, ir nuo ko viskas prasidėjo?
Tiksliai net neprisimenu, bet man atrodo viskas prasidėjo kokioje dvyliktoje klasėje. Aš ateidavau į mišias ir
kažkuriuo momentu šalia manęs atsidūrė Tomas Kurapkaitis (Taškas). Jis pasiūlė ateiti ir prisijungti prie jaunimo
grupelės, kuri anuomet rinkdavosi kartą per savaitę vakarais, skaitydavo šventąjį raštą ir aptarinėdavo jį. O po to
Tomas lygiai taip pat paklausė, ar nenorėčiau savanoriauti vaikų dienos centre, kurį čia planuoja atidaryti. Sutikau.
Per savanorystę vaikų dienos centre „Vaikai–vaikams” ir suvokiau, jog noriu studijuoti socialinį darbą. Įstojus į
Vilniaus Universiteto socialinio darbo studijas, savanorystė Matulaityje tęsėsi.
Kalbant daugiau apie asmeninį santykį su žmonėmis čia, aš detaliai neprisimenu, kaip viskas užsimezgė iš
pradžių, bet čia buvo tokių žmonių, su kuriais santykiai ir ryšys išliko visam laikui. Vėliau, net išėjus iš Matulaičio
ir nukeliavus į kitas veiklos sritis, tiek profesine prasme, tiek ir gyvenimiškai tie santykiai ir ryšys liko stiprūs.
Ką veikei tuo metu, kai nustojai savanoriauti parapijos veiklose ir kaip vyko ar nevyko ryšio
palaikymas su Matulaičiu?
Trejus metus aš studijavau. Tada trečiam kurse man vėl paskambino Tomas Kurapkaitis ir paklausė, ar
norėčiau važiuoti į Vokietiją metams pagal tarptautinę savanorystės programą. Pasakiau, jog sutinku. Vokietijoje
savanoriavau socialinio darbo srityje, organizacijoje, kuri dirbo su vaikais gatvėje. Tai buvo gan mobilus socialinis
darbas. Ten tu labai įsitrauki į visą veiklą, atsiranda naujų draugysčių, taip pat nauja socialinė aplinka. Tave supa
žmonės su ta pačia patirtimi – jie irgi yra atvykę į kitą šalį, į kažką visai svetimą, naują, tad gal dėl pasikeitusio
bendravimo kurį laiką ir nutrūko bendravimas su Pal. J. Matulaičio socialiniu centru.
Vėliau, man grįžus atgal į Lietuvą, pasinėriau pabaiginėti savo studijas, nes jas teko laikinai sustabdyti dėl
didelio intensyvumo Vokietijoje. Ir po visų studijų man paskambino kitas žmogus ir pasiūlė darbą Visų Šventųjų
parapijos vaikų globos namuose, dirbti soc. darbuotoja. Po dvejų ar trejų metų darbo ten su manim vėl susisiekė
Tomas ir papasakojo, jog yra laisva darbo vieta Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūroje koordinuoti
tarptautinės savanorystės projektus. Kadangi aš pati turėjau tarptautinės savanorystės patirties, nuėjau į tą konkursą
ir mane priėmė. Po įsidarbinimo ten aš esu gal tik porą kartų Matulaityje apsilankiusi. Ir tai tik kokiam nors
monitoringui, su savanoriais susitikti. Toje agentūroje aš dirbau apie 12 metų.
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Į Matulaitį grįžai po ilgų
aštuoniolikos metų. Ar tai buvo
tavo planuose?
Nemanau. Nors... Kažkuriuo
metu, kai man truputėlį pabodo
agentūroje ir jaučiausi išsisėmus,
užpulta rutinos, buvo minčių, kad
reikia kažką keisti. Bet pasiryžti
permainoms visada yra baisu. Ir
tada pagalvojau, kad Matulaitis
būtų toks jaukus, saugus pokytis,
nes aš pažįstu žmones, taip pat
yra ir labai didelis pasitikėjimas
pačiu centru. O tada taip ir
atsitiko, kad Pal. J. Matulaičio
šeimos pagalbos centro vadovė
Rimantė man paskambino pačiu
laiku ir pasiūlė dabartinę atvejo
vadybininkės poziciją.
Tavo gyvenime vyksta daug
pokyčių. Kaip jautiesi ir kaip
visus juos priimi?
Pirmiausia mane visada veda
smalsumas. Jei atsiranda kažkoks
pasiūlymas, man visada yra labai
smalsu pabandyti. Aš stačia galva
„neriu“ į tokias naujoves ir paprastai nenusiviliu. Tikrai jaučiuosi Dievo vedama ir saugoma, nes mano gyvenime
atsiranda labai patikimi žmonės ir tie pasiūlymai būna saugūs ir verti pasitikėjimo. Manau, jog per visus pokyčius,
iškeliavimus ilgesniam laikui, ar keičiant darbus, nesu susidūrusi su kažkokiomis didžiulėmis krizėmis. Viskas
vyko labai sklandžiai. Dėl to, turbūt, ir atsiranda noras pabandyti vėl ir vėl, nes tie pasikeitimai kol kas nebuvo
skaudūs.
Kaip jautiesi dirbdama atvejo vadybininke?
Man vis dar labai smalsu, nes jaučiuosi nuolat besimokanti. Jaučiuosi atrandanti vis naujų dalykų. Man taip
pat labai svarbu ir įdomu stebėti kolegas, norisi mokytis iš jų, o šiame darbe yra ypatingai daug įvairiapusių
galimybių. Atvejo vadyba yra darbas su šeima ir tai gali būti labai platu, nes patys atvejai ir pačios šeimos yra toks
didžiulis sudėtinis kompleksas, kad tu išties gali mokytis daugybės dalykų ir tam skirti begalę laiko. Mane tai labai
„veža“. Aišku, dėl didesnio tempo ir krūvio šiuo metu jaučiu šiokį tokį nuovargį, bet tai netrukdo domėtis ir
mokytis.
Pokyčiai. Ką patartum juos patiriantiems?
Man norisi pasiūlyti viena – pasitikėti. Aš tą pasitikėjimą randu tikėjime. Tikiu nepalaužiamai, kad Dievas
visus mus saugo. Tikiu, kad mane saugo net tada, kai dėl tų pasikeitimų arba laukiančios nežinios kyla kažkoks
neramumas viduje. Man taip pat labai padeda pasakymas sau, kad negali nieko blogo nutikti, nes turiu tą apsaugą.
Pasitikiu. Net jeigu sunku kartais būna, ar momentais skaudu, aš tikrai niekad neprarandu vilties, užtikrintumo, kad
visa praeis. O kas bus po to, kai praeis tas sunkumas? Būtent tai man visą laiką ir yra smalsu... Įdomu išlaukti.
Dažnai sakau sau: „Pabraidom dabar šitame sunkume, gerai išsiverkiam, išsikalbam kažkam, ir sulaukiam, kas bus,
kai viskas susitvarkys”. Tikiu, kad šis požiūris mane stipriai palaiko.
Manau, kad reikia pasitikėti, atsiduoti ir paleisti, nes mes, toli gražu, ne viską kontroliuojam. Kartais reikia
tiesiog leisti tam būti, priimti, kad ne viskas yra mūsų rankose. Kai kuriem žmonėm tai gal ir kelia nerimą, bet man
duoda ramybės būtent pripažinimas, kad aš nesutvarkysiu visko aplinkui save. Žinau, kad yra mano dalis, bet yra ir
kitų žmonių bei Dievo. Tad kam sukti galvą dėl to, kas nuo manęs nepriklauso?
Kalbino Airida, šeimų asistentė

