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Tik kai pradėjau rašyti šią įžangą, supratau, koks įdomus dalykas yra žodžiai. Dažnai mes kalbame ir net 
neatkreipiame dėmesio, kaip kalbame. Kokius žodžius – paprastus ar sudėtingus, trumpus ar ilgus, senoviškus ar 
naujoviškus, mes naudojame. Nerašysiu čia apie tai, kad šiais interneto, socialinių tinklų bei nuotraukų ir vaizdų 
laikais daugelis žmonių tų žodžių net nebenaudoja. Arba jie tiesiog yra užrašomi, bet neištariami garsiai. Čia 
rašysiu apie žodžius, kurie yra ištariami garsiai. Ir kurie, gerai pagalvojus, yra labai galingi. 

Parašiau šį tekstą gana seniai, bet pasidalinsiu dabar: „Žodžiai gali būti paprasti. Žodžiai gali būti negirdėti. 
Žodžiai gali būti ilgai laukti. Žodžiai gali būti netikėti. Žodžiai gali gąsdinti. Žodžiai gali būti pasakyti ne laiku ir ne 
vietoj. Žodžiai gali priekaištauti. Žodžiai gali įskaudinti. Žodžiai gali prisipažinti meilėje. Žodžiai gali suteikti viltį, 
sparnus, pakelti iki debesų. Žodžiai gali nudžiuginti, gali nuliūdinti. Žodžiai gali sukelti šypseną. Žodžiais galima 
pasakyti tiesą, žodžiais galima meluoti. Žodžiai gali priversti įsimylėti. Žodžiai gali būti ištarti tyliai, žodžiai gali 
būti išrėkti. Žodžiai gali mokyti. Žodžiai gali paguosti, nuraminti. Žodžiais galima auklėti. Žodžiais galima bausti. 
Žodžiais galima pagirti. Žodžius galima išdainuoti, žodžius galima nutapyti. Žodžiai gali sukelti net karą. Žodžiai 
gali atnešti taiką. Žodžiais galima atsiprašyti. Žodžius tiesiog reikia naudoti...“

Kuo labiau apie žodžius galvoju, tuo labiau suprantu, kaip jie reikalingi. Tiesa, galima kalbėtis ir be žodžių. Ir 
daug žmonių man pritars ir patvirtins, kad tikrai tai įmanoma. Tačiau dar daugiau jų sutiks, kad su žodžiais viskas 
paprasčiau ir lengviau. Ypač mamos pritars, kad, kai vaikas pradeda kalbėti, ateina tam tikras palengvėjimas – 
galima susikalbėti ir geriau suprasti vienam kitą. Stebiu savo dvimetę ir negaliu atsistebėti: šiuo metu jai žodžių 
naudojimo pikas – stengiasi įvardinti viską, ką mato aplinkui. Ir ne „pyp pyp“, o mašina, ne „kar kar“, o varna. Ir 
mane taiso, jei kalbu garsais. Ir taip žavu jos klausytis, ir toks didis jos džiaugsmas, kai kiti jos žodžius supranta. 

Arba, kai aplankau močiutę, taip pat išgyvenu žodžių galią ir naudą. Ji prašo tiesiog kalbėti, pasakoti apie 
kasdienybę, kurioje lyg ir nieko nevyksta (man taip atrodo). Dažnai klausia tų pačių dalykų, o mane, gėda 
prisipažinti, pyktis ima – kiek gi galima kalbėti apie tą patį... Tada močiutė šiltai nusišypso ir sako: „Aš jau neturiu 
su kuo pasikalbėti. O taip norisi. Kai jūsų sulaukiu, tai man nesvarbu apie ką, jūs tik kalbėkite, pasakokite, nes tyloje 
aš daug prisibūnu...“

Kalbėkime, naudokime žodžius, kurie džiugina, kurie giria, kurie augina. Nebijokime atsiprašyti, prisipažinti 
meilėje, pagirti, nepamirškim tiesiog pasakyti „labas“.

Kristina, Atviros bendruomenės vadovė 



Išdrįsti būti švelniu sau

Paprasta save priimti, kuomet jaučiamės sėkmingi ir pasitikintys savimi, išgyvename vidinės galios pajautą, 
kai santykiai su aplinkiniais klostosi gana neblogai. Tuomet paprasta būti su savimi ir mus supančiais žmonėmis. 

O kas nutinka, kai lauke šviečia saulė, žydi obelys, o vidiniame mūsų sode pradeda vysti gėlės ir dangus 
apsiniaukia? Kaip mes priimame save, kai susiduriame su savo vidinio nevykėlio (turbūt kiekvienas šią savo pusę 
įvardijame skirtingai) figūra, kuomet kyla jausmas, kad, ko besiimtume, regis, viskas krenta iš rankų, dar bandai 
šypsotis ir apsimesti, kad viskas gerai, bet viduje jauti, kad prapliupo liūdnas lietus... Ką tokiomis akimirkomis 
jaučiame kūne, kokie jausmai iškyla? Koks gimsta vidinis dialogas?

„Nustok čia žliumbti..., gana čia rodyti savo silpnumą..., eik ir užsiimk kuo nors užuot savęs gailėjęs..., 
neprisigalvok, ko nėra..., aš privalau..., aš negaliu...” Vidiniai žodžiai, kuriuos kartais taip sunku sustabdyti, glūdi 
giliai mūsų pasąmonėje kaip vidiniai įsitikinimai, žinojimai, kaip iš tiesų reikėtų jaustis, būti, gyventi, daryti, koks 
esi priimtinas ir koks ne. Dažnai šie „žinojimai“ po truputį dedami tarsi į vidinį archyvą ir kaskart, kai susiduriame 
su savimi tokiu, kokio nesinori matyti ir priimti, išsitraukiame tą seną įrašytą plokštelę ir kurį laiką jos klausomės it 
kokios simfonijos. Tie giliai mumyse glūdintys įsitikinimai man asocijuojasi su baobabais, kuriuos Mažasis princas 
labai kruopščiai išravėdavo, kad jie neužaugtų į gigantiškus medžius, kurių šaknys gali sunaikinti visą planetą.

Kartais žmogus, atėjęs į susitikimą su psichologu, nejučia garsiai pasako kokį nors savo vidinį įsitikinimą ir 
staiga suvokia, kad tuos žodžius dažnai girdėdavo iš savo mamos arba tėčio. Svarbu yra išgirsti bei įsisąmoninti, ką 
mes sau kartojame, sakome, nes kartais vidinius dialogus priimame kaip neginčijamą tiesą. Ir tuomet galime rinktis: 
pasilikti prie tos pačios senos plokštelės arba pabandyti rasti būdą, kaip su ja atsisveikinti. O tuomet išdrįsti susitikti 
su savimi be kaukių, išankstinių nuostatų ir žinojimų. Susitikti su savimi, kuris kartais tampa silpnas ir 
pažeidžiamas. 

Neretai po noru slėpti savo pažeidžiamumą slypi siekis įkūnyti tobulumą. Ir jei laikomės įsikabinę tikėjimo, 
kad turime būti tobuli visame kame, iš esmės pasmerkiame save nuolatiniams nusivylimams, nes šiame pasaulyje 
nieko nėra tobulo. Siekis būti tobulu neretai gimsta iš vidinio sužeidimo. Jeigu vaikas patiria nuolat pasikartojantį 
jausmą, kad „kažkas su juo yra netvarkoje“, kad sunku įtikti savo tėvams, kad jis priimamas ir mylimas tik tuomet, 
kai yra „patogus“, paklusnus, neverkiantis, tuomet viską, kas yra „netobula“ tėvų akimis, vaikas bando nuslopinti, 
atmesti, užmaskuoti. Ir užaugus, pasilieka jausmas, kad „toks, koks esu, nesu tinkamas“, ir tuomet įdedamos 
milžiniškos pastangos, kad įtiktume vidiniams balsams, kurie reikalauja tapti kažkuo, kuo nesi, tačiau viduje vis 
tiek lieka jausmas, kad nesi pakankamai geras. 

Kartais yra taip sunku save pakelti, priimti savo poelgius, pasirinkimus. Kai susiduriame akistatoje su savo 
kaltėmis, abejonėmis, gėdos jausmu, savomis silpnybėmis ir savybėmis, kurių nenorime apie save matyti ir girdėti, 
lengva pasakyti: priimk taip, kaip yra. Psichologai neretai kalba apie jausmų talpinimą. Tai yra tarsi vidinio indo 
sukūrimas, kuris tarnauja tam, kad iškilę sunkūs jausmai mūsų neužvaldytų, kad mes juose nepaskęstume. 
Pabandykite atrasti žodžius, kuriuos galėtumėte sau sakyti, kai įsiplieskia vidinė nesantaika, kyla vienas kitam 
prieštaraujantys jausmai, jaučiatės bejėgiškai arba pasimetę. Kokie tie gydantys žodžiai, kurie galėtų jums padėti 
išbūti ir atlaikyti esamą situaciją? Galbūt tai kokia nors frazė iš vaikystės pasakos arba eilutė iš Biblijos, eilėraštis ar 
kokia nors sentencija. Juk gydo tai, kuo tikime.

Išdrįskime būti švelnesni sau. Jei pasielgėme su savimi grubiai, jei viduje plakame save už kiekvieną klaidą, 
pasirinkimą, pabandykime atsimerkti plačiau ir pastebėti, kaip elgiamės su savimi ir nustoti būti destruktyvūs. Tai 
nereiškia, kad mes neturime prisiimti atsakomybės už tai, kad kartais pasielgiame iš tiesų netinkamai. Kalbu apie 
pagarbų santykį su savimi, kai mūsų vidinė žinutė, kurią sau siunčiame, sakytų: „Nepaisant Tu esi tvarkoj.“ 
Išdrįskime pažvelgti į save su atjauta ir supratingumu. Kartais vienaip ar kitaip pasielgiame, nes kažkada buvome 
sužeisti, pasijutome nesaugiai, išsigandome, ir tas pasirinkimas buvo geriausias, kokį tuo metu mes galėjome 
priimti. 

Vidiniai destruktyvūs balsai pradeda tilti, kai po truputį paleidžiame iliuziją, kad esame ir turime būti tobuli, 
kai leidžiame sau jaustis taip, kaip jaučiamės, kai žingsnis po žingsnio mokomės sau atleisti ir priimame, kad mes, 
viso labo, esame tik žmonės...

Kristina Z., psichologė
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Žodžio galia
,,Deramai užauginti vaiką galima tik ten, kur yra sukurta meilės erdvė.“ (V. Megre)

Ar kada susimąstėte apie stebuklingą žodžio galią? Nemažai 
kalbėta ir rašyta apie Daktaro Masaru Emoto iš Japonijos atliktus tyrimus 
apie vandens atmintį. Štai vieno eksperimento metu į tris stiklinius indus 
jis įbėrė ryžių ir užliejo juos vandeniu. Visą mėnesį kasdien vienam indui 
sakė: „Ačiū“, kitam – „Tu kvailys“, į trečią nekreipė dėmesio. Po mėnesio 
ryžiai, kuriems buvo reiškiamas dėkingumas, pradėjo brinkti ir skleisti 
malonų kvapą. Ryžiai antrame inde pajuodo, o trečiame – pradėjo pūti. 
Galima tikėti šiuo tyrimu ar abejoti juo bei skeptiškai vertinti, tačiau 
turbūt nedaugelis išdrįs paneigti, kad žodis iš tiesų turi milžinišką galią. 
Vienoks žodis gali gydyti ir įkvėpti, kitoks – skaudinti ir giliai sužeisti.

 Šįsyk norisi pažvelgti į žodžių svarbą auklėjant vaikus. Visų pirma, 
norėtųsi pabrėžti, kad labai svarbu, jog tėvai apskritai rastų laiko savo 
įtemptoje dienotvarkėje pabendrauti su savo vaikais. Vaikų, su kuriais 
tėvai daugiau kalbasi, platesnis žodynas, geresnis mokyklinių testų 
atlikimas, tokiems vaikams lengviau sekasi skaityti ir suprasti, ką 
perskaitė, geresnė jų atmintis, geresni mąstymo įgūdžiai. Bendravimas su 
vaiku didina ne tik intelektinius gebėjimus, bet ir vaiko empatiją, kitų 
supratimą, socialinius įgūdžius. 

Tiesa, svarbiausia ne bendravimo kiekybė, o kokybė. Per dieną 
ištariame daugybę žodžių ir sakinių ir tikrai nelengva, o gal net ir 
neįveikiama užduotis visus tuos žodžius sąmoningai pastebėti ir įvertinti. Bet jeigu pabandytume būti bent šiek 
tiek atidesni bendraudami su vaikais? Tikiu, kad šios pastangos anksčiau ar vėliau atneštų savo vaisius. 
Bendravimas su vaikais – tai atskiras menas. Apie tai prirašyta daugybė knygų ir straipsnių. O aš su jumis 
pasidalinsiu vos keletu, kiek sutrumpintų, patarimų, kurie galbūt paskatins plačiau pasidomėti šia tema.

▪ Atsargiai su kritika! Vertinkime poelgį, o ne patį vaiką. Vaikas turi iš mūsų suprasti, kad jo elgesys nėra tas 
pats, kas jis. Jei vaikui padarius ką nors netinkama, kaskart vertinsite ne patį poelgį, o vaiką, jis ilgainiui pradės 
jaustis tikru nevykėliu ir ims baimintis bet kokio neigiamo komentaro. Taigi, pasakymą: ,,Tu esi labai nemandagus 
(-i) berniukas/mergaitė“ keiskime ,,Tu dabar pasielgei nemandagiai“. Ir paaiškinkime, kokio elgesio iš vaiko 
tikimės, koks elgesys yra mandagus ir nemandagus.

▪ Dažniau girkite vaikus, nelaukdami ypatingų progų ir medalių. Labai gaila, bet kai vaikai elgiasi 
tinkamai, dažnai tą elgesį ignoruojame, o į netinkamą iškart sureaguojame. Pastebėkime vaiko mažas pergales. 
Giriant vaiką vertėtų vengti tokių pagyrimų kaip: ,,Šaunuolis (-ė)“, ,,Gera (-s) mergaitė/berniukas“. Pagyrimas turi 
būti nuoširdus ir nukreiptas į vaiko pastangas, o ne į rezultatus. Pvz., užuot sakę: ,,Esi gera (-s) matematikė (-as)“, 
sakykite: ,,Daug padirbėjai, kad išspręstum šį sunkų uždavinį.“ Pamėginkite girti naudodami šiuos žodžius: ,,Man 
patinka, kad tu...“, ,,Dėkoju, kad...“, ,,Šaunu, kad iš tiesų labai stengiesi...“, ,,Tik pažiūrėk, tau pavyko...“.

▪ Venkite neiginių. Daugelis tėvų drausmindami savo vaikus neapsieina be neiginio NE: nesimušk, 
nebėgiok, neimk, negalima ir t.t. Kai visa tai sakote, skatinate vaiką pasielgti kaip tik priešingai. Todėl ,,Nelipk į 
balą“ keiskime ,,Apeik balą aplinkui“. Taip pat svarbu paminėti, kad kai įvedama per daug taisyklių, vaikai netenka 
galimybių tyrinėti, mokytis, bręsti. Jei vaikas visada girdi ,, Nelipk, nes nukrisi“, natūralu, kad vėliau jis bijos lipti, 
bėgti, eiti ir pan. Todėl patariama apriboti draudimus ir sakyti ,,ne“ tik būtinais atvejais.

▪ Priminkite vaikui, kad jį mylite. Neseniai skaičiau apie Anglijoje atliktą eksperimentą. Autizmu 
sergančių vaikų motinos kiekvieną vakarą kartodavo paprastą ritualą. Vaikui užmigus, jos sulaukdavo aktyviosios  
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miego fazės – maždaug penkiasdešimt minučių nuo užmigimo momento. Ir tada sakydavo vaikui paprastus 
žodžius: ,,Aš tave myliu. Aš tavimi didžiuojuosi. Aš labai laiminga, kad tu mano sūnus/dukra. Tu man pats 
geriausias sūnus/pati geriausia dukra.“ Visos motinos kartodavo panašų tekstą. Po kurio laiko tyrėjai palygino šių 
vaikų būklę su tais, kuriems buvo nustatyta analogiška diagnozė ir kurių motinos naktį jiems nieko nesakydavo. 
Mažylių, sulaukusių naktinių meilės prisipažinimų iš savo motinų, sveikatos būklė taisėsi gerokai sparčiau. Štai 
tokia ta žodžio ir motiniškos meilės galia.Tiesa, vien kartoti meilės žodžius ne visuomet pakanka. Vaikas iš tiesų 
turi jaustis mylimas. Bet šie žodžiai gali nuostabiai papildyti jūsų meilės kupinus veiksmus. 

Pabaigai noriu palinkėti visiems tėvams atidumo ir kantrybės ugdant savo atžalas bei išvengti siekio tapti 
tobulais čia ir dabar. Net ir maži pokyčiai jūsų bendravime su vaikais gali atnešti neišmatuojamą naudą jų ateičiai. Ir 
prisiminkite padėkoti sau už pastangas, kad ir kokios mažos jos beatrodytų!  

Jovita B., jaunimo darbuotoja

Dirbu dėl jaunų žmonių

Labas, aš esu Gintarė. Papasakoti apie save – tikriausiai viena iš sudėtingiausių užduočių. Bent jau man. 
Todėl pradėkime nuo faktų, nes dažnai faktai gali daug pasakyti apie žmogų. Esu Gintarė Dragūnaitė, 25 metų 
jaunas žmogus, kilusi iš Švenčionių raj., Cirkliškio km. Baigusi gimnaziją įstojau į Vilniaus universitetą, kuriame 
baigiau lietuvių filologijos ir užsienio (vokiečių) kalbos studijas. Studijų pabaigoje pradėjau dirbti Vilniaus 
arkivyskupijos jaunimo centre (VAJC), kuriame praleidau beveik 4 metus. Dirbdama parašiau ir įgyvendinau daug 
įvairių projektų jaunimui, padėjau organizuoti Gailestingumo kongresą, Lietuvos jaunimo dienas Vilniuje bei 
popiežiaus vizitą Lietuvoje, vykusį 2018 m. rugsėjį. Nuo 2019 m. vasario mėn. dirbu Vilniaus Pal. J. Matulaičio 
parapijoje jaunimo referente. Dirbu dėl jaunų žmonių, kad jie galėtų pažinti Bažnyčią ir atrastų savo vietą joje.

Mano kelionė Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijoje prasidėjo tuomet, kai atvykau studijuoti į Vilnių. Atėjau į 
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centrą ieškoti bendruomenės, prie kurios galėčiau prisijungti ir nutiko tai, ką aš ir 
dabar vadinu Dievo vedimu. Tik spėjusi pasakyti, kad ieškau bendruomenės, tuo metu ten dirbusi Šarūnė sako: 
„Nepatikėsi, bet tik ką skambino iš Pal. J. Matulaičio parapijos ir ieško kas galėtų giedoti šv. Mišiose ir koordinuoti 
šlovinimo grupelę. Kai tik paskambino, aš iškart pagalvojau apie tave ir tu tuo pačiu metu paskambinai mums į 
duris“. Ir kas galėtų pasakyti, kad tai nebuvo Dievo vedimas? Taip atsiradau Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijoje, 
pradėjau giedoti šv. Mišiose ir netrukus įsijungiau į jaunimo veiklą. 

Pirmaisiais mano buvimo šioje parapijoje metais jaunimas veikė itin aktyviai: turėjo susitikimus, organizavo 
įvairias stovyklas. Čia tikrai atradau savo vietą Bažnyčioje, atradau ir draugų, kurie iki šiol man yra itin brangūs. 
Jaunimas tai būrėsi, tai skyrėsi, kol galiausiai dėl įvairių priežasčių ir aplinkybių nebeliko jaunimo susitikimų. Vis 
dėlto mes ir toliau giedodavome šv. Mišiose ir galiausiai  2017 m. rudenį nusprendėme burti jaunus žmones! Taip 
atsirado parapijos jaunimas – Vakariniai katalikai, kurie kiekvieną sekmadienį susitinka vakaro šv. Mišiose, o po jų 
dalinasi mintimis apie šv. Mišias, susipažįsta ir džiaugiasi bendryste. Šis jaunimas man yra labai brangus, nes 
būtent čia išmokstu labai daug dalykų ne tik apie save ar kitus, bet ir apie Dievą. Ir tikrai čia radau bendraminčių, 
kurie, taip pat kaip ir aš, trokšta būti bendruomenėje, kelti klausimus ir ieškoti atsakymų.

Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapija – dvikalbė, turinti ir lietuvių, ir lenkų bendruomenes. Pradėjusi dirbti 
šioje parapijoje supratau, kad dažnai esame linkę ieškoti skirtumų, o dabar aš matau, kiek daug panašumų šios 
bendruomenės turi. Ypač jauni žmonės – jie trokšta pažinti vieni kitus, Dievą, trokšta autentiško santykio, 
bendrystės ne tik dalyvaujant šv. Mišiose, tačiau ir žaidžiant futbolą ar dainuojant prie laužo.

Įvairios mūsų gyvenimo patirtys (prievarta vedimas į bažnyčią vaikystėje, ilgos šv. Mišios, kuriose nieko 
nesupranti ir t.t.), susikurti tiek Dievo, tiek Bažnyčios įvaizdžiai dažnai atstumia mus, ypač jaunuomenę, nuo Dievo 
ir Bažnyčios. Bet mane labai liūdina, kuomet jauni žmonės atstumia Bažnyčią jos net nepažindami ir taip praranda 
galimybę pažinti Gyvąjį Dievą, kuris yra kur kas daugiau nei mes įsivaizduojame ir jo meilė mums yra kur kas 
didesnė nei mes galime suvokti. Todėl aš čia ir esu, kad jaunas žmogus atrastų laiką ir vietą, kur galėtų ieškoti 
atsakymų, labiau pažinti save, sutikti kitus, o svarbiausia, Dievą, kuris pirmas mus pamilo ir kuris kiekvieną dieną 
beldžia į mūsų širdies duris, laukdamas kol jas atidarysime. 

Gintarė, jaunimo referentė 
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Ateina, kad pasiliktų

Pas mus, Atviroje bendruomenėje, nuolat ateina naujų žmonių: kas atlikti praktikos, kas atrasti savanorystę, 
kas pasižiūrėti, kaip veikia dienos centrai ir pan. Priežasčių ateiti būna daugybė, bet pasilikti dažniausia viena – tai 
atrasta erdvė, kur paprasta tapti draugais ir naujai išgyventi save. Šį kartą kviečiu Jus susitikti su mūsų savanoriu 
Aydin iš Turkijos ir dviem praktikantėmis iš VU Rūta ir Evelina: jie pasidalino savo atėjimo istorijomis. Galbūt jos 
įkvėps Jus irgi ateiti pas mus ir gal net pasilikti?

Aydin pasakoja: „Žmonės linkę tuos, kurių nesupranta, vadinti keistais 
ar galinčiais sužeisti. Tikrasis bendravimas prasideda supratus vienas kitą, 
nepaisant to, kokią kalbą naudojame. Bet kuriuo atveju, geriausia kalba yra 
meilė. Jeigu asmuo rodo kitam meilę, rezultatas yra teigiamas. Tas pats yra 
bendraujant su neįgaliaisiais: jei tu priimi jų savybes ir myli juos, tai 
bendravimas su jais vyksta lengvai. Iš pradžių man atrodė, kad niekada jų 
nesuprasiu ir negebėsiu užmegzti teigiamus ryšius, bet kai pradėjau pažinti 
juos, aš pradėjau su jais bendrauti ir tam naudoju tiek savo kūno, tiek lietuvių 
kalbą, nors pastarosios mažai moku. Ir aš pajutau, kad su jais galiu būti tuo, 
kas esu. Atradau, kad su kitais žmonėmis aš turiu elgtis kaip suaugęs, kad jie 
mane priimtų, o mūsų žmonės myli mane visokį ir man nereikia užsidėti 
kaukių. Jeigu jie žaidžia, aš prisijungiu, jeigu jie leidžia gyvūnų garsus, aš tai 
darau kartu su jais. Kai šypsomės, tai nereikia žodžių. Svarbiausia elgtis ne 
kaip būčiau viršesnis, o lygus su lygiu. Tad jeigu norite bendrauti su 
neįgaliaisiais, tai vykite šalin visas abejones: jeigu jūs suprasite vienas kitą, 
tai turėsite geriausius draugus, kurie niekada neužmirš.“ 

Rūta tęsia: „Atsidūriau čia gana netikėtai. Turėjau daug apmąstymų ir nebuvau tikra, ar tikrai noriu būti čia. 
Tačiau viskas greit pasisuko netikėta linkme. Anksčiau nesijutau savimi pasitikinti, bendraudama su neįgaliaisiais. 
Jausdavausi nejaukiai, sunkiai rinkau žodžius su jais kalbėdama, 
nežinojau, kaip jiems padėti, o galbūt jiems mano pagalba apskritai 
nebuvo reikalinga. Tiesa, niekada neturėjau kažkokių išankstinių 
neigiamų nusistatymų apie šiuos žmones. Atvirkščiai – jie man visada 
atrodė nuoširdūs, draugiški ir gerai nusiteikę.

O dabar į kiekvieną susitikimą su jais einu tvirtu žingsniu, su 
daug minčių galvoje, nekantrauju juos pamatyti, pasisveikinti, 
paklausti, kaip jiems sekasi. Net keista, kaip per tokį trumpą laiką šie 
žmonės tapo man tokie artimi. Dabar juos drąsiai galiu vadinti savo 
draugais.

Buvimas šalia šių žmonių moko mane kantrybės, jų dėka 
mokausi labiau įsiklausyti į kitus žmones ir jų nuomonę. Tačiau 
svarbiausia, jog dabar kur kas mažiau jaudinuosi dėl nedidelių savo 
problemų, kurioms anksčiau skyriau tiek daug laiko. Šie žmonės mane 
moko lengviau žiūrėti į gyvenimą, džiaugtis mažais dalykais ir būti 
tiesiog laiminga. Džiaugiuosi laiku šiame centre ir manau, jog iš tiesų 
tinkamu laiku atsidūriau  tinkamoje vietoje.“ 

			Atvira	bendruomenė	–	integracinė	socialinė	pagalba	žmonėms	su	proto	negalia	bei	jų	šeimoms

Rūta ir Vytas

Aydin su draugais 



Evelina papildo: „Niekada negalvojau, kad 
atliksiu praktiką arba dirbsiu ateityje su 
žmonėmis, turinčiais protinę negalią. Dabar, kai 
praktikos laikas jau eina į pabaigą, save labiausiai 
matau šioje srityje. O viskas buvo taip... 

Kai reikėjo rinktis praktiką, kadangi ji man 
pirma, norėjau patogiausio varianto ir pasirinkau 
praktiką dienos centre su vaikais, tačiau 
sužinojome, kad turime atlikti praktiką dviejose 
skirtingose vietose. Kadangi norėjau, kad abi 
praktikos būtų vienoje organizacijoje, pradėjau 
domėtis, kokių dar yra variantų ir pasirinkau Atvirą bendruomenę. Su didele baime laukiau pirmos dienos, nesu 
turėjusi daug kontakto su tokiais žmonėmis, bet baimė buvo didelė, žinoma, ji kilo iš vyraujančių stereotipų 
visuomenėje, net mano artimieji, kurie visiškai neturėję kontakto su šiais žmonėmis, ,,ramino'' mane žodžiais: ,,Jie 
tave gali sužeisti arba tapsi tokia, kaip jie.“ 

Ir taip, pirma savaitė buvo sunki, ne tokia sunki, kokios tikėjausi, bet sunki. Ir ne dėl to, ką man sakė, aš jau 
pirmą dieną supratau, kad jie tikrai manęs nesužeis ir visi stereotipai yra didžiausia netiesa. Buvo sunku, nes pirmą 
savaitę aš jų nesupratau: yra žmonių, kurie visai nekalba, kalba labai mažai arba, kaip tada man atrodė, neaiškiai. Ir 
aš galvojau, kaip reikės iškentėti čia keturis mėnesius jų nesuprantant, su jais nesusikalbant, negalint užmegzti 
ryšio. O aš jau nuo pirmų akimirkų norėjau tai padaryti, nes pirmą kartą atvykus čia, aš pajutau, kokias dideles 
širdis, kiek meilės ir šilumos šie žmonės turi. Ir man reikėjo tik vienos savaitės, kad aš juos suprasčiau, netgi tuos, 
kurie visiškai nekalba, ir užmegzčiau su jais stiprų ryšį, neįdedant daug pastangų tam. Ir tada lankymasis čia tapo 
mano mėgstamiausia ir prasmingiausia veikla. 

Kiekvieną kartą bandau pabendrauti kuo daugiau su kiekvienu iš jų, nes jie visi tokie skirtingi, įdomūs ir tikri. 
Niekur niekada nesijaučiau tokia reikalinga, kaip jaučiuosi čia, nes jie nori tik bendravimo, buvimo su žmonėmis, 
jiems labai stipriai manęs reikia, o man reikia jų. Čia bendraudama išmokau labai daug dalykų. Išmokau būti tikru 
žmogumi, nes šiais laikais darosi vis sunkiau rasti nuoširdžių žmonių, atrodo, visi bando apsimesti kažkuo, meluoja 
į akis ir turi dešimt kaukių, o žmonės su protine negalia yra patys nuoširdžiausi ir tikriausi žmonės, kokius kada nors 
man teko sutikti, jie paprastai pasako viską, ką galvoja, kas patinka, kas nepatinka ir tiesiog yra savimi. Taip pat 
kaip niekada išmokau mylėti gyvenimą ir viską, kas jame yra, nes jie džiaugiasi kiekvienu dalyku, kurie man seniau 
atrodydavo smulkmenos, bet dabar aš išmokau mėgautis viskuo, kas mane supa. Jie yra patys linksmiausi ir 
geriausi žmonės. Galėčiau vardinti ir vardinti, bet apibendrinant galiu pasakyti, kad svarbiausias dalykas, kurį 
supratau čia, tai kokią didelę širdį gali turėti žmogus ir kokią didelę širdį turiu aš. Taip pat noriu nepamiršti ir čia 
dirbančio kolektyvo, kuris yra labai atsidavęs tam, ką daro, ir su didžiausiomis vertybėmis. 

Dabar, baigiantis mano praktikos laikui, man labai gaila ir sunku, bet mano planuose jis baigiasi tik oficialiai, 

aš tikrai čia toliau lankysiuosi ir mokysiuosi tapti tikriausiu, nuoširdžiausiu ir 
geriausiu žmogumi. Nežinau, kiek mano 
žodžiai sumažins kitų žmonių baimes, 
kurias turėjau ir aš, tačiau aš džiaugiuosi 
jau ir tuo, kad savo pasakojimais aš 
sugebėjau visiškai  pakeist i  savo 
artimiausių žmonių nuomonę apie tai ir 
man nereikėjo daug apie tai kalbėti ar 
įtikinėti, kaip mama pasakė: „Tai matosi 
tavo akyse, kai kalbi apie juos.“ Ir 
pabaigai norėčiau pasakyti, kad pradžioje 
kilusi baimė tapti tokia, kaip jie, tapo 

mano dideliu noru: „AŠ NORIU BŪTI TOKIA, KAIP JIE.“
Užrašė Laura L., socialinė darbuotoja

6 / ATVIRA BENDRUOMENĖ Matulaičio Respublika

Šeimos pagalbos centras – įvairiapusė pagalba šeimoms

Evelina su draugais

 Gintaras ir Evelina
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Tylėti negalima kalbėti

Vienoje ugdymo įstaigoje vaikai svarstė:
- Kodėl dinozaurai išnyko, o žmonės išgyveno?
- Nes jie ištiesė vienas kitam ranką! – sukrykštė mažieji filosofai, netverdami džiaugsmu.
Geresnio atsakymo nebūčiau sugalvojusi. Iš tikro, kas būčiau be kitų žmonių? Ar ilgai išlikčiau be artimųjų, 

be bendruomenės, visiškai viena?
Y.N. Harami, milžiniško populiarumo sulaukusioje savo knygoje „Sapiens. Glausta žmonijos istorija“, 

teigia,  jog būtent kalbos dovana leido žmogui išlikti ir užimti dominuojančią poziciją Žemės planetoje. Tik 
bendradarbiaudami ir susikalbėdami galime patenkinti savo poreikius, veikti kartu ir pasirūpinti vienas kitu. 

Kartą, besiruošiant išpažinčiai, mąsčiau apie savo paklydimus ir džiaugiausi, kad „bent jau nieko 
nenužudžiau“. Tuomet dingtelėjo mintis – ar tikrai? Ar nesu nieko skaudžiai sužeidusi pašaipa? Ar nenužudžiau 
kažkieno svajonės nepamatuota kritika? Prisipažinsiu – esu. Ne kartą norėjau nusikąsti liežuvį pamačiusi liūdnas 
artimojo akis, kai nepagalvojus švaisčiausi neva gerais patarimais ar sąmojingais juokeliais.  Tikrai ne visada 
sugebu pasinaudoti Sokrato išmintimi ir persijoti savo žodžius per tiesos, gerumo ir naudos sietus. Juk jei negaliu 
garantuoti, kad mano žodžiai teisingi, jais nepasakomi geri dalykai ir jei iš jų jokios naudos gal geriau patylėti?  

Kalba – didelė dovana, žodis – be galo galingas įrankis. Žodžiai įsimena ilgam. Žodis keičia gyvenimus.  
Žodis gydo, žodis žeidžia. Linkiu sau ir kitiems nežaloti vienas kitų žodžiais. „Pastatyk, Viešpatie, sargybą prie 
mano burnos, budėtoją prie mano lūpų“ (Ps.141:3).

Ieva, socialinė darbuotoja

                        Basomis

Einu basa sausu, gelsvu rugių lauku, 
Jaučiu, bejausmė žemė degina man kojas.

Ir aš žinau, priprasiu su laiku,
Nekelsiu jų aukštyn lyg gandras, ieškodama ore 

paguodos.

Bebaimis vėjas stūgauja stipriau, 
Jis lenkia varpas tarsi savo verges.

Bebaimis stumia vis mane giliau, giliau...
Ir aš jaučiuosi taip, lyg dabarty tesu rugys nuleipęs.

Tas vėjas tarsi skaudūs žodžiai sminga nugaron,
Nebeatlaiko jo net karžygio šarvai galingi.

Aš nežinau, kas laukia pabaigoj,
Tesu tikra, kad žodžiai, žeidžiantys, vis tiek man bus 

naudingi.

Beformis kūnas priima visas strėles,
Nebesvarbu, kad jose vien tik nuodas.

Jis randa žodžiuos stebuklingąsias gėles,
Kurios sušunka: "Ei, pasaulis juk ne vien tik juodas".

Tarytum žodžiai gėlės surikiuotos į eiles, 
Eilė keista...ir skausmo ir paguodos,

Ech...supranti...ilgai tai nesitęs...
Vėjuotas laukas, varpos ir skirtingi žodžiai....

Kristina J., asistentė

Matulaičio Respublika
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Tėvai, vaikai, žodžiai ir jų... trūkumas

Kai manęs paklausė, kokius žodžius tėvai turėtų sakyti savo vaikams, akimirkai sutrikau. Pati vaikų neturiu ir 
jau daug metų su savo tėvais kalbu pačiais paprasčiausiais suaugusiųjų žodžiais. Arba bent jau man taip atrodo. 

Bet geriau pagalvojusi suvokiau, jog tėvai savo vaikams turėtų sakyti tuos žodžius, kuriuos vėliau patys 
norėtų išgirsti. Ir tiek, kiek jų norėtų išgirsti. Mes bendrauti mokomės iš daugybės įvairių žmonių, tačiau retai 
maišome bendravimo terpes. Vienus žodžius skiriame savo mylimiesiems, kitus – draugams ir kolegoms. 
Kiekviena pora turi savo slaptus mažybinius žodelius ir „bajerius“, kuriuos kartu atrado ir išvystė. Lygiai tą patį turi 
ir vaikai su tėvais.

Kartais tėvai stebisi ir priekaištauja, jog jų vaikai viską savo draugams pasakoja, bet jiems – beveik nieko. Ir 
savaitgalius mieliau leidžia su kolegomis sodyboje, bet iki jų neatvažiuoja. Ir niekad nepasako, jog myli ar pasiilgo. 
Bet ar tie tėvai išmokė savo vaikus tuos žodžius sakyti? Ar patys, be jokio maivymosi, galėjo savo vaikams 
pasakyti, jog jų pasiilgs išvažiavę į komandiruotę? Jog juos myli ir didžiuojasi jų pasiekimais? Jog juos skaudina jų 
melas ir išsisukinėjimas? Ar visa tai turėjo būti tiesiog savaime suprantama?

Man atrodo, jog dauguma, bent jau mano kartos tėvų, savo pagrindine pareiga laiko vaikų aprengimą, 
pamaitinimą ir išgrūdimą į mokyklą. Už tai jiems automatiškai priklauso vaikų meilė ir pagarba, tačiau pagarba yra 
užsitarnaujama, o meilė yra išmokoma. Nei viena, nei kita iš daugaus nenukrenta.

Aš suprantu, kad kartais sunku pasikeisti savo vaikų labui, ypač jeigu pats neišmokai su savo tėvais 
bendrauti. Aš nelabai pamenu, kada man vaikystėje mama ar tėtis meilę reikšdavo konkrečiais žodžiais. Pirmas 
ryškus prisiminimas, kai tėtis man pasakė „myliu“ yra iš tada, kai man buvo 18 metų ir aš svetainėje ant sofos 
blioviau, nes išsiskyriau su savo pirmuoju draugu. Jis, savaime aišku, tada buvo didžiausia mano gyvenimo meilė, 
daug svarbesnė už artėjančius abitūros egzaminus. Mano tėvas tada ilgai su manim kalbėjo apie gyvenimą, meilę ir 
skausmą. Supratingai, kantriai ir pagarbiai, kol mano ašaros išdžiūvo ir po truputį perėjo į pavargusį žagsėjimą. Jis 
užbaigė viską apkabinimu ir sušnibždėjimu: „Myliu tave iki apsikakojimo.“ Mes taip nepratę buvom prie to žodžio, 
jog net tą ypatingą akimirką jam reikėjo komiško nukenksminimo. 
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Šokime gyvenimą…

Matulaičio Respublika

Nuo tada vienas kitam sakėm „myliu“ ne kartą. Dažniausiai aš tą gaunu kaip atsaką į savo pirmos 
prisipažinimą, bet aš neturiu nieko prieš. Tai mano indėlis į mūsų komunikacijos progresą, nes kartais vaikai turi 
būti savo tėvų mokytojais.

Jeigu tradiciniai meilės žodžiai yra per baisūs ir neįprasti, galima rasti savo pakaitalų. Mes su mama turėjom 
mažą ritualą prieš miegą: mama mus su sese stipriai apkabindavo ir „pamurkuodavo“. Tai buvo serija išgalvotų 
žodžių, kurie visada prasidėdavo „murku-murku, gužu-gužu, bubu-bubu...“ ir t. t., kol rankos pavargdavo nuo 
apsikabinimo ir abėcėlėje baigdavosi priebalsės. Kartais bandydavom pasukčiauti ir pradėti iš naujo, bet net ir 
sutrumpintas variantas mane nuramindavo ir užtikrindavo, kad, nepaisant to, kaip praėjo diena ar kiek kartų buvau 
prisidirbusi ir gaudavau barti, mama vis tiek galų gale ateis ir pamurkuos.  

Yra buvę vakarų, kai prisidirbdavom taip karališkai, jog mama taip ir neateidavo. Ir tas „murku-murku“ 
nebuvimas skaudėdavo labiau nei diržas, nes tai buvo mūsų kontraktas, patvirtinantis, jog net ir sunkiausiomis 
akimirkomis neprarasiu savo tėvų meilės. Pamurkavimo daugiau su niekuo nepasidalinau – nei su draugais, nei su 
mylimaisiais. Tai buvo tiesiog per svarbu, per intymu, daug stipriau nei „myliu“ su visais savo sinonimais. Tai liko 
mano ir mamos žodinis meilės kontraktas, kurį galbūt vieną dieną pasiūlysiu savo vaikams. Gal jis jiems neprilips, 
tada rasim savo unikalų meilės patvirtinimą. Bet net ir dabar, kai man 34 ir meilė nebėra tokia baisi, vis dar mėgstu 
kokį kartelį prislinkti prie mamos ir greitai suburbėti: „Murku-murku“. Po to daugiau nieko ir nebereikia sakyti...

Kartais už specifinius žodžius, svarbiau yra tiesiog rasti pokalbiams laiko. Kai tėvai sugeba ne tik kalbėtis, 
bet ir klausyti, vaikai jaučiasi įvertinti ir lygiaverčiai. Vieni mano mylimiausių prisiminimų yra sėdėjimas prie 
virtuvės stalo ir pamokų ruošimas, kol mama taisydavo vakarienę. Tai buvo puiki proga pasidalinti viskuo, kas vyko 
mano gyvenime, nes mama neturėjo kur pabėgti. Tikrai neatsimenu, apie ką aš tada pasakodavau. Tai buvo 
garantuotai ypatingos svarbos temos man, dešimtmetei: koks kontrolinis artėja, kokį spektaklį ruošiame Kalėdom, 
kas klasėje turi žiurkėnus, o kas – jūrų kiaulytes, ir kurios bandelės valgykloje skanesnės – su cinamonu ar su 
obuoliais.

Ir lygiai taip pat būdavo skaudu, kai pokalbiams nelikdavo laiko. Parnešdavau namo kokią didžiulę naujieną 
(turbūt apie naują žiurkėną), kurią visą dieną nešiojau po širdele, ir gaudavau tik atsainų: „Ne dabar, vėliau 
papasakosi“. O tas „vėliau“ taip ir neateidavo, nes staiga reikėdavo valytis dantis ir eiti miegoti. Tiesa, „murku-
murku“ nuotaiką pataisydavo, užmigdavau pasiryžusi savo naujieną papasakoti rytoj ir pabusdavau viską laimingai 
pamiršusi. 

Bet pamažu išmokau tėvų netrukdyti ir pasakoti kuo mažiau, taupyti brangų laiką kartu svarbiausioms 
naujienoms. Neprašyti pagalbos ir bandyti pačiai susitvarkyti, širdies skausmus dalintis su draugėmis, nes tėvams 
mano vaikiškos meilės vis tiek atrodė juokingos. Tiesiog norėjau pasaugoti pavargusius ir persidirbusius tėvus nuo 
bereikšmio triukšmo.

Vėliau paaugusi suvokiau, jog tėvai mus irgi saugojo. Mes nežinodavome, kada šeimai būdavo sunkiau 
finansiškai ir kada tėvai nelabai sutardavo. Giminaičių ligos ir kitos nelaimės būdavo pranešamos daug vėliau, 
dažniausiai, kai jau viskas būdavo praėję. Tai stipriai pakirto pasitikėjimą tėvais ir išmokė, jog nemalonius dalykus 
reikia tiesiog slėpti.

Ir nors aš suprantu, kad maži vaikai turi teisę į nerūpestingą vaikystę, šis įprotis tarp manęs ir tėvų liko iki 
dabar. Apie sunkias temas nesikalbame, nebent jau visai nebėra išeities.

Man, deja, prireikė daugybės metų ir poros žlugusių santykių, kol išmokau nuoskaudų ir nesėkmių netaupyti 
ir nebandyti kovoti su jomis viena. Po truputį bandau to mokyti savo tėvus, rodydama pavyzdį ir pasakodama ne tik 
apie laimėjimus, bet ir apie nesėkmes. Kiek mano tėvai pasirinks išmokti, nežinau, bet žinau, kad bandysiu su savo 
vaikais būti kuo sąžiningesnė. Juk maži trūkumai nesumažino mano meilės savo tėvams, tik padarė tą meilę dar 
nuoširdesne.

Kalbėkite su savo vaikais. Nebijokite suklysti ir mokytis iš savo klaidų. Ir nepamirškite klausytis, ypač kai 
vaikai nori jums pasakyti, kad myli. Kad vėliau netektų gailėtis, jog tam nebeliko laiko, ir vėliau tiesiog per sunku 
pakeisti įsišaknijusius tylėjimo įpročius.

Aistė iš Kopenhagos (Dalios, socialinės darbuotojos dukra)



Šokime gyvenimą…
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Laiškai iš savanorystės 
„Iš žodžių mes mokomės minčių, o pagal mintis mes mokomės gyvenimo.“ (Jean Baptiste Girard)

Aydın laiškas 
„YO“ AR „JO“?
Įdomus dalykas ta kalba. Visai neseniai kalbėdamas su viena lietuve 

drauge supratau, kad vienas ir tas pats žodis gali reikšti visiškai priešingus 
dalykus! Uždaviau jai klausimą, į kurį, buvau tikras, ji atsakys teigiamai. O ji 
man pasakė... „Jooooo...“ Niekaip negalėjau suprasti, kodėl ne?! Taip. Žodis 
„yo“ turkiškai, mano gimtąja kalba, reiškia „ne“, o tuo tarpu lietuviai savo „jo“ 
vartoja norėdami pritarti. Tą kartą mes išsiaiškinome nesusipratimą. Bet esu 
tikras, kad „jo“ ir „yo“ dar ilgai kovos tarpusavyje mano galvoje. Nuo šiol 
išgirdęs ką nors sakant „jo“ visuomet paklausiu, ar jis turkiškas, ar lietuviškas. 
 

 
Kristine laiškas

Labas visiems! Aš Kristine iš Sakartvelo, savanoriauju vaikų darželyje. 
Sakartvele mes sakome: „Atsitiktinė raidžių tvarka sukuria žodžius, o žodžiai 

mums duoda jausmus.“ Taigi, aš tikiu, kad svarbu dukart pagalvoti prieš sakant 
kitiems žmonėms ką nors nederamo ar net pikto, nes taip gali įskaudinti ir žmogus 
jausis blogai. Taip pat tokie paprasti kasdieniai pasakymai, kaip „Geros dienos!“,  
„Ačiū!“, „ Gerai atrodai!“, gali pakelti nuotaiką. 

Bet grįžkime prie mano savanorystės ir darbo su vaikais. Turbūt visos mano 
baimės apie nesėkmes darbe ir buvo susijusios su beveik neįmanomu bendravimu.
Tačiau, visa laimė, nors ir neįtikėtina, dabar galiu pasakyti, kad vaikai yra patys 
geriausi kalbos mokytojai, galintys išmokyti kiekvieną labai paprastu ir smagiu 
būdu, netgi labai greitai! 

Nuo pat pirmos dienos vaikai kalbėjosi su manimi ir pasakojo apie savo kasdienį gyvenimą, šeimą ir t.t. Iš 
pradžių buvau labai sutrikusi nežinodama, kaip aš jiems atsakysiu, bet greitai atradau, kad pakanka tikrai klausytis, 
linksėti galva, veido mimikos ir skleidžiami garsai taip pat veikia kuo puikiausiai: vaikams nereikia konkretaus 
atsakymo, bet tuo pačiu jiems svarbu, kad kažkas jų klausosi, „supranta“ ir jaučia. Taigi, dėka tokio klausymosi ir 

„kalbėjimosi“ šiandien aš jau turiu lietuvių kalbos pagrindus! 

Fatmanur laiškas
Esu Fatmanur iš Turkijos. Savanoriauju vaikų darželyje. 

Pirmieji trys mėnesiai su vaikais darželyje man nebuvo lengvi, 
nes mes nekalbėjome ta pačia kalba ir buvo sudėtinga užmegzti 
ryšį. Tačiau vėliau aš nutariau paieškoti kito būdo, kaip su 
vaikais bendrauti ir kaip juos sudominti. 

Pradėjau kalbėti su mėlyna pliušine beždžione Maiklu. 
Taigi, aš jam užduodavau klausimus, klausydavausi jų 
atsakymų ir sakiau vaikams, kad Maiklas – mano draugas. 
Žinau, skamba gan keistai, jei pasižiūri iš šalies, bet vaikai labai 
susidomėjo šia mano ir Maiklo draugyste. Taip mes pradėjome 
bendrauti: jie uždavinėdavo klausimus ir Maiklui, o aš į juos 
atsakinėdavau.

 Aydın 

Kristine

Fatmanur
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Visi, kurie čia yra, čia ir turi būti

Labai laukiau pokalbio su Vaida, nes ji visąlaik 
man buvo vienas iš subtiliausių ir giliausių žmonių, bet 
tuo pačiu ji tokia paprasta, gebanti ir dėmesį parodyti, ir 
pajuokauti, ir tiesiog pastebėti, tad paprasta prie jos 
prieiti ir pakalbinti. Nešiausi klausimus, kurie, visų 
pirma, buvo svarbūs man, bet tikiu, kad atsakymai 
nuskambės ir Jums. Jie man parodė naujus kelius, 
naujas galimybes, kurių, jaučiu, kiekvienam iš mūsų 
reikia.

Kiek metų jau esi Matulaityje ir kaip čia 
patekai? Ar keitėsi tavo veiklos pobūdis per tuo 
metus? Ką veiki šiuo metu? Atėjau prieš 17 metų. III 
kurse sugalvojau, kad noriu savanoriauti. Radau 
Jaunimo savanorystės metų (JSM) programą. Ten 
reikėjo pasirinkti organizaciją. Buvau girdėjus iš 
kursiokės apie Pal. J. Matulaičio socialiniame centre 
veikusį Trampliną. Pasakojo, kad ten smagu. Atėjau, 
pasikalbėjau, bet antrame pokalbyje pasakė, kad aš čia 
negaliu būti, nes suabejojo, ar man pavyks suderinti 
JSM ir Tramplino savanorių palaikymo programas, nes 
reikės ir ten, ir ten dalyvauti susitikimuose bei 
seminaruose. Man buvo sunku priimti tą „ne“. Ant 

sienos, prieš kurią aš sėdėjau pokalbio metu, buvo užklijuotas toks lapas: „Visi, kurie čia yra, čia ir turi būti.“ 
Žiūrėjau, žiūrėjau į tuos žodžius ir išdrįsau pasakyti, kad aš vis vien labai noriu. Leido. Likau ir viską suderinau. 
Trampline praleidau du metus, tada pakvietė dirbti į Šeimos pagalbos centrą. Pradžioje darbas buvo labiau panašus 
į socialinį darbą su šeimomis, koordinavau vieną projektą, vedžiau įvairias grupes (tėvams, vaikams, poroms, 
bedarbiams ir t.t.). Tada buvo laikas, kai auginau vaikus ir dirbau labai nedaug. O dabar esu tiesiog psichologė, 
konsultuoju suaugusius ir poras. Veiklos įvairumas sumažėjo, bet nesu gyvenime tiek daug dirbusi tiesioginio 
darbo.

Kuo tau patinka tavo, kaip psichologės, darbas? Kas jame svarbiausia? Ar tik prakalbinus žmogų 
susitikimas su juo laikomas įvykusiu? Esu skaičiusi vieną Gustavo Jungo pasidalinimą apie tai, kad jis yra 
sutikęs labai daug įžymių žmonių, bet tie susitikimai nėra tiek įstrigę kaip susitikimai su žmonėmis terapijoje. Man 
panašiai. Aš labai dažnai patiriu jausmą „vau!“. Tokių susitikimų, kuriuos išgyvenu terapijoje, gyvenime nedaug. 
Mane žavi  mechanizmas, kaip žmogus išgyvena net atrodytų sunkiai išgyvenamus dalykus. Kiek daug žmoguje 
gyvybės, net ir tais atvejais, kai gyvybė slopinta daug metų. Ir matyti, kaip terapinis susitikimas prisideda prie 
gyvybės išsaugojimo, išplitimo žmoguje, yra kažkas tokio. O kalbėjimas man yra antrinis dalykas. Jaučiu, kad 
kartais didžiausi dalykai įvyksta tyloje. Žmonės būna tame, kame jiems reikia būti. Ir jei žmogui reikia ateiti ir 
nekalbėti su manimi, viskas tvarkoj. Kartais būna, kad žmogus ateina ir sako: „Neturiu ką papasakoti“, tuomet 
pakviečiu jį tiesiog pabūti ir pastebėti, kas vyksta jo viduje, kai jis tiesiog būna. 

Kuo tau kasdieniniame gyvenime svarbūs žodžiai? Man žodžiai sukelia dviprasmiškus jausmus. Kažkuri 
mano dalis labai tų žodžių nori, kažkokių įvardinimų, paaiškinimų, patvirtinimų, o kažkuri dalis labiau pasitiki 
nežodiniu bendravimu. Aš turiu patyrimą, ypatingai svarbiuose santykiuose, jog išdrįsti įžodinti tam tikrus dalykus 
yra gana nelengva. Paprasčiau padaryti kažką, tarkim, apkabinti, o žodžiams reikia drąsos, ir kai reikia drąsos, tai 
ne visada tie žodžiai pasako tai, ką norima jais pasakyti. Man labiau patinka rašytiniai žodžiai: dainose, knygose... 
Kitą vertus žodinis bendravimas vis vien yra labai svarbus. Mes nesame įpratę tiek daug kitų ženklų skaityti. Nors iš 
judesio terapijos supratau: daug lengviau pamatyti žmogų, kai jis juda nei kai jis kalba. Kartais žodžiais mes 
bandome ir parodyti, ir nuslėpti tuo pačiu metu. Labai daug sumaišties.
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 Judesio terapija mano ilga ir daugiametė meilė. Ją studijavau 
beveik šešis metus. Judesio terapija man parodė, koks mūsų 
kūnas yra talpus. Mūsų kultūra labiau pasitiki protu, mąstymu, 
mintimis, o iš judesio terapijos turiu patyrimą, kad pagrindinis 
gyvenimas visgi vyksta kūne. Protas irgi yra kūniškas. Kūną 
patyriu kaip molinį indą, kuriame telpa ir mintys, ir jausmai, ir 
jei esu santykyje su tuo indu, tai ir toms mintims, ir jausmams 
yra saugiau. Jame galiu ilsėtis, galiu būti, galiu jausti ir nėra 
baimės, kad subirėsiu. Kai pati susidūriu su kūno terapija, man 
vis nuostabu, kaip mano kūnas man padeda gyventi. Jo tokia 
programa: visomis išgalėmis man padėti gyventi. Kūnas 
visada yra už mane, mintys ir jausmai gali išduoti, bet kūnas 
ne. Dėl to keista, kad mes kūną reguliuojame, mintimis 

nusprendžiame, ką pavalgyti, kaip sportuoti ir pan. Iš tiesų kūnas žino, ko man reikia. Jis pats žino, ko jis nori 
valgyti, kas jam šiuo metu gera, kas ne. Yra visi mechanizmai, galintys apsaugoti nuo bet kokio apsinuodijimo: tiek 
fizinio, tiek dvasinio. Tik jo impulsus mes vis slopiname, nepasitikime. 

Koks tau gražiausias lietuviškas žodis? Galvojau apie tai... Visgi tas žodis yra Gruoda. Tai vardas, kurį 
sugalvojo mūsų krikšto dukra ir kuriuo mes pavadinome savo dukrą. Kitų dviejų vaikų – Liepos ir Jurgio – vardai 
man taip pat labai gražiai skamba. Panašu, kad man gražu lietuviški vardai. 

Taigi augini tris vaikus. Kas, tavo manymu, svarbiausia bendraujant su mažaisiais? Aš juos visus tris 
labai myliu. Ir svarbiausia man, kad jie yra ir kad su jais galiu išgyventi tūkstančius nuostabių, sunkių, skausmingų, 
bet be galo brangių dalykų. Kas svarbu vaikams, nežinau. Reikėtų klausti jų. O man su jais būnant svarbu juos 
matyti ir girdėti. Mano visi trys vaikai turi atvirų žodžių dovaną. Jiems taikliai pavyksta įvardyti, ką jie jaučia, mato, 
pastebi. Aš ne visada pati galiu taip taikliai įvardinti. Aš esu atvira tam, ką jie kalba. Aš gal kartais kritikuoju jų 
veiksmus, bet retai kritikuoju jų pasisakymus. Man nebaisu, ką jie sako, net jei jie kalba, kad, pavyzdžiui, manęs 
nekenčia už ką nors... Dar man svarbu būti su vaikais ir su kiekvienu atskirai. Man patinka, kai jie „įsikuičia“ į 
mane, kai kartu skaitome, kai keliaujame, kalbamės. Su savo vaikais man labai patinka kalbėtis. Man svarbu jausti, 
kad esame santykyje, ir stebėti, ar vis dar esame svarbūs vienas kitam. 

Kaip tu labiausiai pasiilsi? Ar tikram poilsiui tau būtina tyla? Labiausiai pasiilsiu, kai važiuoju dviračiu, 
einu ilgus atstumus ir keliauju. Kai einu, einu tyloje, tada nemėgstu kalbėti ir taip valosi smegenys. Dar pasiilsiu, 
kai skaitau knygas. Nors nelabai: kai einu ir važiuoju, tai jaučiu, kaip ateina fizinis nuovargis, išsivalo mintys, o 
skaitant kyla naujų minčių, atsiranda daugiau turinio. O poilsis man asocijuojasi su minčių mažėjimu. Ir dar 
miegodama pailsiu.

Kiekvienas nujaučiame, kad svarbus yra ryšys su savimi. Kaip, tavo nuomone, jį galėtume stiprinti? 
Aš ne visai žinau, kas yra ryšys su savimi. Galvoju, jei niekas mums apie tai nekalbėtų, kaip mes jį pajaustume? 
Save mes dažniausiai pajaučiame, kai skauda arba kai labai malonu. Bet dažniau, kai skauda. Ir kai jaučiame 
skausmą, pradedame ieškoti, kaip padaryti, kad neskaudėtų. Sakyčiau, gal tada ir įsijungia rūpėjimo sau programa. 
Man labiau patinka jausti ne ryšį su savimi, o kiek manyje yra gyvybės (fizinės, emocinės, dvasinės). Kai tos 
gyvybės mažėja ar kai ji yra pavojuje, išnaudojime, prievartoje, pradeda skaudėti. Skausmas įsijungia kaip 
perspėjimas, kad jei nesaugosiu, tai nebeliks. Skausmas apsaugo nuo gyvybės išnykimo, nuo mirties plačiąja 
prasme. Kas atsakingi už mūsų gyvybės saugojimą? Kol esame maži, – tėvai, kai užaugame, – mes patys. Fiziškai 
mus tikrai gali sužeisti ir kitas, bet kad tai įvyktų emociškai, mes turime jam padėti. Tai yra atsiverti, kad kito 
žodžiai ir veiksmai mus paliestų. Nesustabdyti, patikėti, kad tai, ką žmogus sako ar daro, yra apie mane. Bet aš 
nemanau, kad reikia vengti skausmo. Mes turime du nuostabius mechanizmus: galimybę pajausti, kad susižeidėme, 
ir mumyse visuose esančią gyjimo programą. 

Ko norėtum palinkėti mums visiems Sekminių proga? Jei jau ko nors linkėti, tai gyvybės! Net jei su ja 
dažniausiai patiriame skausmą, ji verta to. Nes jei skauda, vadinasi, rūpi.

Kalbino Laura L., socialinė darbuotoja
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