
Projektas „Pedagogų kompetencijų išsaugojimas stiprinant jų psichinę sveikatą“

„Stresinių ir konfliktinių situacijų valdymas 
darbinėje ir asmeninėje aplinkoje“



Leidinys ir jo dalys negali būti naudojami komerciniais tikslais jokia for-
ma ir jokiomis priemonėmis: nei elektroninėmis (kompaktiniai diskai, internetas 
ir pan.), nei mechaninėmis (kopijavimas, perrašinėjimas), nei informacijos sau-
gojimo ar taisymo, be raštiško leidėjo (VšĮ “Psichologinės pagalbos ir mokymų 
centro”, ppmcentras@gmail.com), sutikimo. Naudoti šį leidinį leidžiama neko-
merciniais tikslais su sąlyga, kad šaltinis bus tinkamai cituojamas. Ši metodi-
nė-praktinė priemonė parengta ir išleista nekomerciniais tikslais. Autorių teisės 
priklauso VšĮ “Psichologinės pagalbos ir mokymų centrui” ir leidinio autorėms. 
Visa leidinyje pateikta informacija yra rekomendacinio pobūdžio ir neatstoja 
gydymo, jei jis reikalingas.  

Leidinį iš dalies finansuoja Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo 
fondas.
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Problemos įvertinimas ir aptarimas
Psichinė sveikata – tai žmogaus gerovės būsena, kuriai esant jis gali realizuoti 
savo gebėjimus, įveikti įvairiose gyvenimo situacijose kylantį stresą, produk-
tyviai dirbti ir būti naudingas savo bendruomenei. Bloga psichikos sveikata 
siejama su tokiomis įvairomis organizacijose atsirandančiomis problemomis 
kaip blogi darbuotojų darbo rezultatai, mažesnis produktyvumas, susilpnėjusi 
motyvacija ir didelė darbuotojų kaita. Psichologinis klimatas yra svarbus efek-
tyvaus komandos funkcionavimo komponentas, nes jis turi įtakos asmeniniam 
darbuotojų produktyvumui ir komandos darnai. Darbo našumas yra susijęs su 
darbuotojų asmenybių suderinamumu grupėje ir kiekvieno individualaus gru-
pės nario emocine savijauta. 

patvirtinoKad pedagogo profesija yra susijusi su aukštesniu streso lygiu, patvir-
tino ne viena mokslinė studija. Kadangi įvairūs tyrimai atskleidžia, jog Lietuva 
Europoje pirmauja pagal nesaugiai darbe besijaučiančių pedagogų skaičių ir 
didžioj jų dalis nurodo, kad gyvena nuolatinėje įtampoje, o emocinis krūvis 
jiems yra per didelis, šis leidinys ir sukurta mokymų programa buvo skirti peda-
gogų emocineis savijautai stiprinti. Yra žinoma, kad patiriami pedagogų sunku-
mai turi poveikio ne tik jiems asmeniškai, bet ir asmenims, su kuriais jie dirba,t. 
y.kolegoms, mokiniams ir pastarųjų tėvams), arba su kuriais kartu gyvena, t. y. 
artimiesiems). Neigiamaiss išgyvenimass ir stresu besiskundžiantys pedagogai 
susiduria su daugiau konfliktiškų santykių ne tik darbe, bet ir už jo ribų. Taip 
pat žinoma, kad žmonės dėl streso gali susirgti širdies ligomis, juos gali pradė-
ti kamuoti nugaros ir galvos skausmai, sutrikti virškinimas, stresas gali sukelti 
psichikos sutrikimus ir tapti žalingo elgesio priežastimi – darbuotojai gali elgtis 

agresyviai, pradėti vartoti alkoholį ar kitas psichoaktyvias medžiagas. Koman-
dos klimatui pavojų dažniausiai kelia  konfliktai. Stresas ir konfliktai veikia viso 
kolektyvo narių nuotaiką ir mažina produktyvumą. 

Todėl šio projekto tikslas buvo sukurti programą, skirtą didinti ugdymo įstaigų 
pedagogų kompetencijas valdant stresą ir konfliktus darbinėje ir asmeninėje 
erdvėse, ir ją išbandyti praktiškai. Taigi, pedagogai dalyvavo VšĮ „Psichologi-
nės pagalbos ir mokymų centras“ kartu su VšĮ „Minčių dėlionė“ paruoštoje 
mokymų programoje, kurią sudarė 9 susitikimai po 2 val. (iš viso 18 val.) tema 
„Stresinių ir konfliktinių situacijų valdymas darbinėje ir asmeninėje aplinkoje 
siekiant išsaugoti teigiamą įstaigos bendruomenės mikroklimatąir 9 intervizijų 
susitikimai po 2 val. (iš viso.) tema „Sudėtingų atvejų analizės“, kurių metu 
buvo analizuojami konkretūs pedagogų atvejai iš jų asmeninės ar darbinės 
aplinkos. Mokymų programos metu teoriniu ir praktinių metodų būdu buvo 
aptartos tokios temos:

– Streso atsiradimas ir biologija. Streso požymiai ir pagrindinių stresorių iden-
tifikavimas;

– Streso priežasčių asmeninėje ir darbinėje aplinkoje išsiaiškinimas;

– Konfliktai – kas tai ir kokios jų priežastys? Ar įmanoma dirbti ir gyventi be 
konfliktų?

– Streso ir konfliktų pasekmės;

– Konfliktinių ir stresinių situacijų prevencija;

– Stresinių ir konfliktinių situacijų sprendimas kasdienybėje;

– Streso ir konfliktų įveikos būdai, nukreipti į problemos sprendimą ir emocijas;

– Minčių įtaka neigiamų emocijų atsiradimui;

– Koks elgesys konflikto ir streso metu yra konstruktyvus, o koks dar labiau 
pagilina problemas;

– Dėmesingu įsisąmoninimu (angl. Mindfulness) grįstas streso valdymas;

– Konfliktinių ir stresinių situacijų sprendimo būdai pagal kognityvinės ir elge-
sio terapijos principus;

– Teigiamo mikroklimato kūrimas darbe; ką gali kiekvienas iš mūsų.

Pedagogų emocinė savijauta yra suvokiama kaip individuali profesinės savirea-
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lizacija, pasitenkinimas, prasmingumas ir laimė, kuriuos lemia individualūs, tar-
pasmeniniai ir išoriniai veiksniai. Paprastai manoma, kad tokią būseną sukuria 
bendradarbiavimas su kolegomis, mokiniais ir kita ugdymo įstaigos bendruo-
mene. Pedagogai potencialiai turi didesnę tikimybę savo darbe patirti daugiau 
stresinių ir konfliktinių situacijų, jų profesija dažniau yra susijusi su perdegimo 
sindromu. Darbe išgyvenamas pedagogų stresas lemia jų nepasitenkinimą dar-
bu, dėl to atsiranda psichologinių sutrikimų ir mažėja bendra asmens gyvenimo 
gerovė. Pedagogų emocinė savijauta yra labai svarbi ne tik jų pačių gerovei, 
bet ir svarbiam aspektui – ugdymo procesui, kuris lemia ir ugdytinių savijautą. 
Pedagogai kasdien turi nuoltainį ir tiesioginį kontaktą su vaiku (Acton ir Glas-
gow, 2015; Chang, 2009). Yra nustatyta, kad mokinių emocinė savijauta page-
rėja didinant mokyklos personalo moralę, stiprinant jų emocinį sąmoningumą 
ir teikiant paramą visiems mokykloje dirbantiems suaugusiesiems. Apibendri-
nant galima teigti, kad ugdytinių gerovė yra tesiogiai susijusi su pedagogų 
emocine gerove (Coleman, 2009). Pedagogų emocinės gerovės mažėjimas, 
sukeliantis perdegimo reiškinį, yra susijęs su jų negebėjimu sėkmingai spręsti 
tokių krizinių situacijų, kaip ugdytinių elgesio ir emocijų problemos, laiko trūku-
mas įvairioms darbinėms užduotims atlikti, didelės darbo apimtys, konfliktinės 
situacijos darbe, netikėtos stresinės situacijos darbe ar asmeniniame gyvenime 
(Jennings ir Greenberg, 2009). Todėl labai svarbu stiprinti pedagogų sociali-
nes ir emocines kompetencijas, su kuriomis je gali geriau atpažinti emocijas, 
jų procesą ir reguliavimą, geba geriau susitvarkyti su stresu, valdyti ugdymo 
procesą ir darbą jame. Būtent tam šiame metodiniame leidinyje bus skiriamas 
didžiausias dėmesys. 120 šio projekto dalyvių prieš mokymų programą ir po jos 
buvo pateiktas streso darbe vertinimo klausimynas, sudarytas iš 35 klausimų (žr. 
priedą Nr. 1) ir padedantis įvertinti darbuotojo darbe patiriamą streso lygį bei 
turimus resursus susitvarkyti su juo, ir nuotaikos vertinimo skalė (žr. priedą Nr. 
2), aprašančioje 18 nuotaikos būsenų kontinuumų. Šiomis apklausomis leidiny-
je vertinami kiekvieno mokymų dalyvio būsenos pokyčiai ir bendrasis įstaigos 
rezultatas.

 

Mūsų projekto tyrime dalyvavo 120 darbuotojų iš Kauno miesto ir Šilutės rajo-
no ugdymo įstaigų. Kiekvienas dalyvis prieš pradedant mokymus užpildė klau-
simyną (Priedas nr. 1 ir Priedas nr. 2), tą patį padarė ir po mokymų. Rezultatą 
galite matyti 1 pav.

Prieš mokymus vidurkis

Po mokymų vidurkis

1 pav. Mokymų rezultatai
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Stresas ir jo valdymas

Streso sąvoką įvairūs autoriai apibūdina nevienareikšmiškai. Pasak B. 
Burbos ir kt. (2014), stresą galime apibrėžti kaip bendrą procesą, kuriuo įverti-
name ir reaguojame į tam tikrus grėsmę ir iššūkį keliančius įvykius, vadinamuo-
sius stresorius. Stresoriaus poveikis gali būti teigiamas, kai jis mus suaktyvina ir 
motyvuoja įveikti sunkumus. Tačiau daug dažniau stresoriai kelia grėsmę dar-
buotojų sveikatai ir saugumui darbe, jų įsitikinimams ir savikontrolei.

Streso sąvoką pirmą kartą 1936 m. pateikė klasikinės streso teorijos kū-
rėjas Kanados medicinos daktaras H. Selye, kuris jį apibūdino kaip tam tikras 
organizmo reakcijas, nespecifinį atsaką į bet kokį stresorių (situaciją mūsų gyve-
nime, kuri sukelia (angl. trigger) kūno atsaką į stresą). Streso metu organizmas 
reaguodamas į stresorius mobilizuoja adaptacinius organizmo gebėjimus, kad 
kliūtis būtų įveikta. H. Selye paskutiniuose savo darbuose pripažino, kad stre-
sas nėra vien tik negatyvus reiškinys, o būtina gyvų organizmų funkcionavimo 
sąlyga. R. S. Lazarus (cit. B. Burba ir kt., 2014) stresą apibūdina kaip ypatingą 
asmens ir aplinkos santykį, kurį asmuo įvertintas kaip apsunkinantį arba viršijan-
tį jo turimus išteklius ir keliantį grėsmę jo gerovei. Jis ypač pabrėžia, kad įvairūs 
poveikiai gali nesukelti streso tol, kol pats žmogus neįvertina jo kaip stresoriaus. 
Transakcinės streso teorijos stresą apibūdina kaip ypatingą individo ir aplinkos 
santykį, kurį individas vertina kaip viršijantį jo turimus išteklius ir keliantį grėsmę 
asmeninei jo gerovei, reikalaujantį papildomų pastangų pusiausvyrai atkurti– 
visa tai didina stresą (Burba ir kt., 2014). I. Mills (cit. Čenevičiūtė ir Kerpaitė. 
2018) teigia, kad stresas yra pusiausvyros tarp asmens ir situacijos, kurioje jis 
atsiduria, sutrikimas, pasireiškiantis negebėjimu valdyti emocijų, psichologine 
įtampa, konfliktais ir t. t.

T. H. Holmes ir R. H. Rahe (1967) savo dėmesį kreipė ne į streso reakci-
jas, bet į streso sukėlėjus. Jie teigė, kad bet koks mūsų gyvenimo įvykis (tiek 
teigiamas, tiek neigiamas) yra stresorius, tik skiriasi mūsų reakciją į jį. Tyrinėtojai 
atliko stresorių analizę ir pabandė nustatyti universalius jų vertinimo požymius. 

1 užduotis. Pažymėkite visus per metus įvykusius 
įvykius ir susumuokte visus prie jų nurodytus balus. 
Gyvenimo įvykių, veikiančių kaip stresoriai, hierarchinė eilė 

(Holmes, Rahe, 1967)
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150 ir mažiau balų reiškia nedidelius pokyčius gyvenime ir nedidelę tikimybę patirti 
streso sukeltus sveikatos sutrikimus.

150–300 balų reiškia, kad yra apie 50 proc. tikimybė per ateinančius 2 metus patirti 
streso sukeltus sveikatos sutrikimus.

300 ir daugiau balų reiškia, kad tokia tikimybė pagal Holmes Rahe teoriją padidėja iki 
80 proc.

Holmes, Rahe (1967) hierarchinė eilė leidžia mums suprasti bendrąjį stresorių ar įvykių 
skaičių, kurie gali mus versti keistis ir prisitaikyti. Tačiau galėjo nutikti ir taip, kad lente-
lėje neradote įvykių, kurie, jūsų manymu, kelia stresą arba kurių balai galėjo neatitikti 
nurodytųjų, todėl toliau pateikiamoje užduotyje rasite klausimus, galičius padėti įvar-
dinti tai, kas jums asmeniškai kelia stresą.

2 užduotis. Atsakykite į toliau pateiktus klausimus „Kas 
jums kelia stresą?“

• Kokie darbo aspektai man kelia stresą?

• Kokios santykių sritys man kelia stresą?

• Kuris iš draugų ar artimųjų kelia konfliktą mano gyvenime?

• Ar aš jaučiuosi per daug užsiėmusi?

• Kokie įsipareigojimai gyvenime man kelia stresą? Kaip?

• Ar sveikatos būklė man kelia stresą?

• Ar aš pakankamai rūpinuosi savo kūno gerove?

• Kokie mano gyvenimo įvykiai sukėlė daugiausiai streso 

per pastaruosius metus?

• Ar mano nuostatos ir požiūriai man padeda ar kenkia?

• Ar gali būti, kad vienaip ar kitaip mąstydama aš pati sau keliu stresą?

Toliau pateikiama 1 lentelė, kurioje išskiriami fiziniai, emociniai, kognityviniai ir elgesio 

požymiai, iš kurių galime atpažinti, kad patiriame stresą.

1 lentelė. Streso požymiai.

Fiziniai Emociniai Kognityviniai Elgesio
Galvos skausmas, 
migrena

Padidėjęs kraujo-
spūdis

Greitas ir ne-
reguliarus kvėpavi-
mas

Traukuliai, rankų 
drebėjimas

Nugaros skausmai

Virškinimo sutrikimai

Svorio padidėjimas 
arba sumažėjimas

Padidėjęs nuovargis

Prakaitavimas

Spaudimas ir 
skausmas krūtinkaulio 
srityje.

Pykinimas

Silpnumas

Nuovargis

Rankų ir (arba) kojų 
dilgčiojimas

Įtampa ar raumenų 
skausmai

Tikai

Sunkiau kovojama su 
infekcijomis arba atsi-
statoma po ligos

Plaukų slinkimas

Sumažėjęs lytinis 

Nerimas, baimė

Depresija

Irzlumas

Drovumas

Entuziazmo prarad-
imas

Panikos atakos

Dirglumas

Pykčio priepuoliai

Negebėjimas 
atsipalaiduoti

Beviltiškumo jausmas

Apatija

Neigiamos mintys

Dėmesio koncen-
tracijos problemos

Blaškymasis

Padidėjusi savikritika

Sulėtėjęs mąstymas

Mąstymo impulsyvu-
mas

Skuboti ir nepagrįsti 
sprendimai

„Tunelinis“ mąstymas

Bauginantys 
vaizdiniai

Padrikas, neryškus 
mąstymas

Minčių nebuvimas

Sunkumai priimant 
sprendimus

Sunkumai įsisavinant 
naują informaciją

Užmaršumas

Darbų atidėliojimas 
arba delsimas

Nemiga arba mie-
gama per daug

Mažas veiklos pro-
duktyvumas

Perdėtas ginčijima-
sis, pagausėjusios 
konfliktinės situacijos 
darbe ar namuose

Save žalojantis 
elgesys / suicidinės 
mintys

Motyvacijos trūku-
mas

Atsiribojimas nuo 
realybės

Socialinių konfliktų 
apribojimas

Polinkis į psichoak-
tyvias medžiagas.

Žmonių vengimas.

Intensyvus gestikulia-
vimas arba nerang-
umas.

Kalbėjimas pakeltu 
tonu arba nekalbu-
mas

Nekantrumas / 
nenustygstama 
vietoje

Smurtas

Daiktų mėtymas, 
laužymas, gadinimas

Mažai kreipiama 
dėmesio į savo 
išvaizdą
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3 užduotis: lentelėje pažymėkite jums būdingus 
streso požymius.
Streso požymiai pasireiškia emociniu, kognityviniu, fiziniu ir elgesio lygmeniu. 
Vieni žmonės šiuos požymius patiria stipriau, kiti – silpniau. Pasak Freking (cit. 
Jaroš, 2020), visi šie požymiai yra tarpusavyje susiję ir parodo aktyvią („kovoti“) 
arba pasyvią („pabėgti“) reagavimo į vidinius arba išorinius dirgiklius (streso-
rius) strategiją (1 pav.). Taip pat mokslininkai nustatytė, kad stresas gali veik-
ti imuninę sistemą netiesiogiai (sveikatai žalingu elgesiu, pavyzdžiui, rūkymu 
arba alkoholio vartojimu) ir tiesiogiai (imuninėse ląstelėse yra įvairių hormonų 
ir neurotransmiterių receptorių; streso metu išskiriamos medžiagos, pavyzdžiui, 
katecholaminas ar kortizolis, gali iškart paveikti imuninės sistemos funkcijas). 

1 pav. „Kovok arba bėk“ atsakas patiriant stresą. Šaltinis: https://lke-
ta.lt/informacija-medziaga/darbalapiai-ir-naudinga-informacija-specialis-
tams-bei-visuomenei/

Kad patiriamas stresas neturėtų mums tokios didelės įtakos, turime suprasti, 
kaip jis atsiranda. Kognityvinės ir elgesio terapijos kūrėjai ir plėtotojai, analizuo-
dami žmonių emocines būsenas ir nepasitikėjimą savimi, psichikos sutrikimus, 
didelę reikšmę teikia negatyvaus mąstymo įtakai ir atpažinimui. Manoma, kad 
intensyvus negatyvus mąstymas lydi bet kokią skausmingą būseną. Kai esate 
prastai nusiteikę, jūsų mintys greičiausiai labai skiriasi nuo tų, kurios aplanko, 
kai esate geros nuotaikos. Todėl, kalbant apie pedagogų emocinę savijautą, 
labai svarbu akcentuoti negatyvių minčių, kurios gali kilti stresinėse ir konflik-
tinėse situacijose, atpažinimą valdant sudėtingas situacijas ar net įvertinant, ar 
būtent negatyvios mintys ir nesukelia didesnės įtampos bei streso. 

Todėl rekomenduojama kaskart, kai jaučiamės blogai, prislėgti, liūdni, pikti ar 
nerimaujame, verta pabandyti atkreipti dėmesį į pačias mintis ir jas konkrečiai 
sau įvardyti, t. y. atpažinti, kokios negatyvios mintys vyravo prieš atsirandant 
prislėgtai nuotaikai. Kadangi, manoma, jog būtent mintys sukelia blogus jaus-
mus, išmokę atpažinti ir pakeisti mintis, galėsite pakeisti ir savo nuotaiką, si-
tuacijos vertinimą bei įsitraukimą į ją. Neurologijos mokslas yra nustatęs, kad 
prieš kažką patirdami turite tą įvykį apdoroti smegenyse ir suteikti jam prasmę. 
Vadinasi, būtent tada mes pradedame apie tai mąstyti, todėl tai, kaip mąs-
tome, nulemia r tai, kaip jaučiamės (2 pav.). Pavyzdžiui, paanalizuokime tokią 
situaciją. Viršininkas praneša, kad nuo kitos savaitės vaikus mokysime nuoto-
liniu būdu. Vieni žmonės gali galvoti (mintys, interpretacijos:„O siaube, aš to 
nenoriu, man bus per sunku, aš nesusitvarkysiu“, ir patirti tokias emocijas, kaip 
nerimą, paniką, pradidėti vengti pasiruošimo tokiam mokymui ar apsimesti, 
kad susirgo (elgesys). Kitas žmogus gali galvoti: „Kaip smagu, galėsiu išbandy-
ti naujas programas, labai įdomu bus patyrinėti, kaip man seksis šitaip dirbti“ 
(mintys, interpretacijos). Tuo metu jie jausis (emocijos) smalsūs, susidomėję, 
laimingi ir dės visas pastangas, kad pasiruoštų naujam iššūkiui (elgesys). Taigi, 
galima pastebėti, kad mūsų situacijos interpretavimas gali nulemti mūsų jaus-
mus ir elgesį. Net ir situacijos, kurios, jūsų manymu, turėtų visiems kelti tą pačią 
nuotaiką (pavyzdžiui, darbo praradimas), iš tikrųjų sukelia skirtingas nuotaikas, 
nes žmonių įsitikinimai ir ketinimai yra skirtingi. Mintys padeda nustatyti, kokias 
nuotaikas patiriame konkrečioje situacijoje. Jeigu yra nuotaika, vadinasi, yra ir 
papildomų tą nuotaiką palaikančių ir sustiprinančių minčių. Pavyzdžiui, supykę 
žmonės galvoja apie tai, kaip juos užgavo, depresijos kamuojami žmonės mąs-
to, koks nelaimingas pasidarė jų gyvenimas, o nerimo apimtieji visame kame 
įžvelgia pavojų. Iš tikrųjų, kuo stipresni jausmai, tuo į didesnius kraštutinumus 
krypsta mintys (Greenberger, Padesky, 2000)
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Bet, o nuo ko priklauso interpretacijos ir kokios jos bus mūsų galvoje? Dažniau-
siai tai lemia mūsų ankstesnės patirtys, tėvų auklėjimo principai, įgimti ypatu-
mai (charakteris, temperamentas), kokioje aplinkoje esame ir kokias asmenines 
nuostatas, taisykles ir įsitikinimus esame susikūrę per gyvenimą. Šie įsitikinimai 
yra susiję su mumis pačiais (,,Esu gudrus“, „Esu silpnas“), su kitais žmonėmis 
(,,Žmonėmis negalima pasitikėti“, ,,Moterys – ištvermingos“) ir, apskritai, su 
visu gyvenimu (,,Bloga keičiasi į gera“, ,,Prieš vėją nepapūsi“) (Greenberger, 
Padesky, 2000). 

Mintys, taisyklės, įsitikinimai, kurie dažnai kyla žmonėms, kai jie jaučiasi įsitem-
pę, apimti streso ar išsekę:

 • tiesiog negaliu atsipalaiduoti, nuolat galvoju, ką dar reikia padaryti; 

 • negaliu kada nors patirti nesėkmę;

 • kodėl negaliu atsipalaiduoti;

 • negaliu kada nors nuvilti kitų;

 • viskas priklauso nuo manęs;

 • privalau būti stiprus;

 • visi manimi pasikliauja;

 • tik aš galiu tai padaryti;

 • daugiau nebeištversiu;

 • privalau neprarasti nė minutės;

 • norėčiau būti kur nors kitur;

 • kodėl jie negali tiesiog atlikti tai, ką reikia;

 • kodėl man tai daugiau nebekelia pasitenkinimo;

 • kas man yra;

 • negaliu pasiduoti;

 • kažką reikia keisti;

 • kažkas man tikrai negerai;

 • be manęs viskas sugrius;

 • kodėl negaliu atsijungti?

Įvairios mintys, kurios kyla streso akimirką, veikia mūsų jausmus, tačiau pasitai-
ko sunkumų atpažįstant juos. Žmonės dažnai gali teigti, kad jaučiasi „gerai“, 
„blogai“ arba „normaliai“, nors tai visiškai neatspindi jų patiriamo jausmo. Kar-
tais vietoje jausmū tiesiog išsako savo mintis. Taigi, suprantama, kad atpažinti 
jausmus ir juos įvardyti gali būti sudėtinga, todėl toliau pateikiame jausmų ir 
emocijų sąrašą (3 pav.), kuris galėtų padėti lengviau atpažinti tai, ką jaučiate.
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3 pav. Jausmai ir emocijos. Šaltinis: https://lketa.lt/informacija-medziaga/dar-
balapiai-ir-naudinga-informacija-specialistams-bei-visuomenei/

4 užduotis. 
Užrašykite situacijas, kai jaučiate toliau nurodytus 
jausmus.
Jausmas Situacija

Pyktis

Liūdesys

Baimė

Džiaugsmas

Nusivylimas

Pasibjaurėjimas

Nuostaba

Smalsumas

Viltis

Gėda

Kaltė

Mintys veikia ir mūsų fizines reakcijas. Prisiminkite laiką, kai paskutinį kartą 
skaitėte įdomią knygą ar straipsnį žurnale. Kaip reaguodavo jūsų kūnas, kai 
įsivaizdudavote aprašomas scenas? Baisūs epizodai gali priversti jūsų širdį 
plakti smarkiau, romantiška scena – sukelti seksualinį susijaudinimą. Tyrimai 
parodė, kad mintys, įsitkinimai ir nuostatos turi poveikio sveikatai. Pavyzdžiui, 
yra įrodymų, kad žmogaus požiūris diagnozavus jam vėžį gali paveikti tolesnio 
gyvenimo trukmę. Trumpai tariant, žmonės, kurie yra įsitikinę, kad vėžio dia-
gnozė – tai mirties nuosprendis, ir gyvena trumpiau negu tie, kurie ligą verti-
na kitaip. Nors vėžiu sergančių ligonių gyvenimo trukmui įtakos turi nemažai 
veiksnių, pasirodo, kad mintys ir įsitikinimai turi svarbią reikšmę (Greenberger, 
Padesky, 2000).
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5 užduotis. 
Užpildykite toliau pateiktą lentelę ir pastebėkite, 
kokios mintys kyla jums stresinėse situacijose.
Situacija
(Su kuo buvai?

Ką darei?

Kada tai

buvo?

Kur buvai?)

Emocija
Kiekvieną 
nuotaiką

apibūdinkite 
vienu

žodžiu.

Įvertinkite

nuotaikos

intensyvumą

(0–100 %).

Mintys
Mintys

Atsakykite į kai kuriuos arba 
į visustoliau nurodytus

klausimus.

Apie ką galvojau prieš 
užplūstant šiems jausmams? 
Kokią iš to galima daryti 
išvadą apie mane?

Ką tai sako apie mane, 
mano gyvenimą ir mano 
ateitį? Ko bijau, kad neatsi-
tiktų? Jeigu tai tiesa, kokio 
blogiausio dalyko dabar 
galima tikėtis? Kokios 
nuomonės apie mane bus 
kiti, kokius jausmus jiems 
sukelsiu? Kaip tai paveiks 
kitą, kitus ar visus apskritai? 
Kokie vaizdiniai ateina į 
galvą šioje situacijoje, ką jie 
man prisimenu?

Elgesys / 
kūno 
pojūčiai
Kaip elgeisi, kai 
pajautei emoci-
ją?

Kokius kūno 
pojūčius patyrei, 
kai pajautei 
emociją?

1. Patirdami stiprias emocijas esame labiau linkę iškreipti, nepakanka-
mai įvertinti ar nekreipti dėmesio į informaciją, prieštaraujančią nuo-
taikai ir įsitikinimams. Taigi, naudinga išmokti atpažinti, kada mintys 
yra iškreiptos, nes toks suvokimas – tai pirmasis žingsnis link harmo-
ningesnio mąstymo ir ramesnės nuotaikos (Greenberger, Padesky, 
2000). Dėl šios priežasties toliau pateikiame jums kognityvinius iš-
kraipymus, dar vadinamus mąstymo klaidomis, kurios sukuria įvykių 
iliuziją, kuria mes imame tikėti ir taip generuoti savo prislėgtą būseną 
bei stresą (D. D. Burns, 2019).

2. 1. Mąstymo klaida „Viskas arba nieko“. Ttai toks mąstymo būdas, 
kuris yra susijęs su jūsų polinkiu asmenines savybes vertinti kraštuti-
nėmis „juoda arba balta“ kategorijomis. Vienas garsus politikas sakė: 
„Pralaimėjau kovą dėl gubernatoriaus posto, aš – nulis“. Pirmūnas 
studentas, per egzaminą gavęs ne aukščiausią įvertinimą, tvirtina: 
„Dabar aš – visiškas nevykėlis“. Šis mąstymo būdas yra perfekcioniz-
mo pagrindas. Jis kelia baimę suklysti ar ką nors atlikti netobulai, nes 
tokiu atveju pats sau atrodysite visiškas nevykėlis, jausitės nepilna-
vertis ir niekam tikęs. Toks požiūris yra gerokai atitrūkęs nuo tikrovės, 
nes gyvenimas retai būna tik visiškai vienoks ar visiškai priešingas. 
Pavyzdžiui, niekas nėra absoliučiai protingas ar visiškai kvailas. Taip 
pat niekas nėra nepriekaištingai patrauklus ar absoliučiai bjaurus. 
Todėl, jeigu bandysite savo patirtį skirstyti į absoliučias kategorijas, 
nuolat jausitės prislėgtas, mat, jūsų suvokimas neatitiks realybės. Taip 
pasmerksite save nepaliaujamai griauti pasitikėjimą savimi, nes, kad 
ir ką darytumėte, tai niekada neatitiks jūsų lūkesčių. Techniškai toks 
suvokimo klaidų tipas vadinamas „dichotominiu mąstymu“. Viską 
matote juodai arba baltai, o pilki atspalviai jums vsiška neegzistuoja. 
Pavyzdys gali būti iš pedagogų darbo, kai klasės auklėtojos darbą 
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visų klasės vaikų tėvai įvertino teigiamai, bet vienas iš tėvų parašė 
neigiamą atsiliepimą. Auklėtojos savęs įvertnimas buvo: „Kadangi 
ne visi tėvai patenkinti mano darbu, reiškia, aš dirbu blogai“. 

2. Mąstymo klaidas „Perdėtas apibendrinimas“. Tai toks mąstymo 
būdas, kai esate linkę manyti, kad tai, kas atsitiko vieną kartą, nutiks ir vėl. O 
kadangi tai, kas nutiko, yra nemalonu, jaučiatės prislėgti. Prislėgta pedagogė 
apie surengtą parodą gavo vieną neigiamą atsiliepimą: „Tik man taip nutinka. 
Aš taip stengiuosi, tačiau visada esu nuvertinima“. Paprašius papasakoti apie 
savo patirtį, paaiškėja, kad ji negali prisiminti nė vieno karto per dvidešimt dar-
bo mokykloje metų, kad kada nors jos paroda būtų įvertinta blogai, nors rengia 
ją kasmet. Perdėtas apibendrinimas beveik visada sukelia atstūmimo skausmą. 
Atstūmimas kuriam laikui nuvilia, tačiau negali rimtai sutrikdyti. Drovus jaunuo-
lis sukaupė visa drąsą ir pakvietė merginą į pasimatymą, tačiau, kai ji mandagiai 
atsisakė, nes turėjo kitų planų, jaunuolis tarė sau: „Su manimi niekas niekada 
neis į pasimatymą“. Remdamasis savo iškreiptu suvokimu, jis padarė išvadą, 
kad jeigu mergina atstūmė jį vieną kartą, taip nutiks visada. O kadangi visos 
moterys šimtu procentų turi vienodą skonį, jam teks patirti nuolatinį ir nesibai-
giantį atstūmimą iš visų moterų, kurias jis šioje žemėje sutiks.

3. Mąstymo klaidas „Proto filtras“. Tai toksmąstymo būdas, kai viso-
se situacijoje įžvelgiate tik negatyvias detales ir nuodugniai jas išnagrinėjate, 
todėl visa situacija ima atrodyti nepalanki. Pavyzdžiui, pedagogė išgirdo kole-
ges apkalbant vieną iš kitų kolegių. Įsiutusi ji pagalvojo: „Štai kokie iš prigim-
ties yra visi žmonės – žiaurūs ir nejautrūs“. Ji nė nepagalvojo, kad per praėjusį 
mėnesį greičiausiai nė viena iš jų su ja pačia nesielgė žiauriai ar nejautriai. Bū-
dami prislėgtais, viską matote pro akinius ypatingais stiklais, nepraleidžiančiais 
jokios pozityvios informacijos. Viskas, ką įsileidžiate į savo sąmonę, yra tik ne-
gatyvu. Nenutuokdami apie šį „filtravimo procesą“ darote išvadą, kad viskas ir 
yra negatyvu. Techninis šio proceso pavadinimas – „selektyvi abstrakcija“. Jis 
reiškia blogą įprotį, sukeliantį jums nereikalingą sielvartą.

4. Mąstymo klaida „Pozityvių dalykų nuvertinimas“. Ta toks mąsty-
mo būdas, primenantis ryškią psichinę iliuziją, pasireiškiančią kai kuriems žmo-
nėms, kurie yra linkę neutralius ar net pozityvius dalykus paversti negatyviais. 
Tokiu atveju ne tik ignoruojate malonią patirtį, bet sumaniai ir greitai paver-
čiate ją visiškai priešinga. Kasdienis pavyzdys būtų daugumos mūsų reakcija į 
komplimentus. Kai kas nors pagiria jūsų išvaizdą arba darbą, automatiškai pa-

galvojate: „Tik norėjo pasirodyti mandagus“. Vienu mostu galvoje nuvertinate 
gautą komplimentą. Tą patį darote ir atsakydami: „Ai, tai niekis“. Jeigu nuolat 
nuvertinate gerus ar malonius jums nutinkančius įvykius, nieko keisto, kad gy-
venimas atrodo niūrus. Pozityvių dalykų nuvertinimas yra viena iš destruktyviau-
sių mąstymo klaidų. Esate lyg mokslininkas, ieškantis įrodymų, kurie patvirtintų 
blogos nuotaikos hipotezę. Kai tik patiriate ką nors negatyvaus, įsijaučiate į 
tai ir darote išvadą: „Tai tik patvirtina, ką visada žinojau“. Ir priešingai – kai tik 
nutinka kažkas gero, sakote sau: „Tai tik laimingas atsitiktinumas. Nesiskaito.“ 
Kaina, kurią mokate už šį polinkį, yra nuolatinė kančia ir nesugebėjimas vertinti 
gerus dalykus. Nors ši mąstymo klaida plačiai paplitusi, ji gali sukelti pačias 
sunkiausias ir mažiausiai pokyčiams ar intervencijai pasiduodančias būsenas. 

5. Mąstymo klaida „Skubotas išvadų darymas“. Tai toks mąstymo 
būdas, kai automatiškai daromos negiamos išvados, kurioms nėra jokių fak-
tų, patvirtinančių pačią situaciją. Yra du skuboto išvadų darymo pavyzdžiai: a) 
„Minčių skaitymas“ ir b) „Ateities numatymas“. 

„Minčių skaitymas“ – tai toks mąstymo būdas, kai padarote išvadą, kad 
kiti jus niekina, nors nė nepasivarginate patikrinti, ar taip yra iš tiesų. Įsivaiz-
duokite, kad kolegoms pristatote pranešimą, o prieš jus sėdintis kolega snūdu-
riuoja. Jis tiesiog nemiegojo visą naktį, nes teko rūpintis sergančiu vaiku, bet 
jūs to nežinote. Jums gali kilti mintis: „Kolegos mano, kad mano pranešimas 
yra nuobodus“. Įsivaizduokite, kad koridoriuje prasilenkiate su kolega, kuris 
su jumis nepasisveikina, nes yra paskendęs savo mintyse ir nė nepastebi jūsų. 
Galite padaryti klaidingą išvadą: „Jis mane ignoruoja, vadinasi, aš jam nepa-
tinku“. O galbūt vieną vakarą jūsų sutuoktinis nenori su jumis bendrauti, nes 
darbe buvo sukritikuotas, jaučiasi nusiminęs ir nenori apie tai kalbėti. Jums net 
širdis į kulnus nusirita, nes jo tylą interpretuojate savaip: „Jis ant manęs pyksta. 
Ką padariau ne taip?“. 

6. Mąstymo klaida „Sureikšminimas ir sumenkinimas“. Tai yra toks 
mąstymo būdas, kai savo ar kitų savybės yra arba padidinamos, arba sumen-
kinamos. Ši mąstymo klaida gali priminti žiūronų efektą, kai žiūrint pro vieną 
jų galą objektai yra gerokai didesni, o pro kitą – gerokai mažesni. Dažniausiai 
sureikšminame savo pačių klaidas, baimes arba trūkumus ir pervertiname jų 
reikšmingumą: „Siaubas, suklydau! Kaip siaubinga! Kaip baisu! Tuojau visi apie 
tai sužinos. Mano reputacija žlugusi“. Į savo klaidas žiūrite pro tą žiūrono galą, 
kuris jas išpučia iki absurdo. Toks mąstymo būdas dar vadinamas „katastrofi-
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zavimu“, nes eilinius nemalonius įvykius paverčiate siaubingais monstrais. O 
žiūrėdami į savo stiprybes galbūt elgiatės priešingai – žvelgiate pro kitą žiū-
rono galą, pro kurį viskas atrodo menka ir nereikšminga. Jeigu savo trūkumus 
išdidinate, o gerąsias savybes sumažinate, garantuotai jaučiatės nepilnavertis. 
Tačiau bėda esate ne jūs – tai tik tie niekam tikę akiniai, pro kuriuos žiūrite. 

7. Mąstymo klaida „Emocinis mąstymas“. Tai toks mąstymo būdas, 
kai savo emocijomis remiatės kaip faktais. Jūsų logika: „Jaučiuosi niekam tikęs, 
vadinasi, ir esu niekam tikęs“. Tokie argumentai yra klaidinantys, nes jūsų jaus-
mai atspindi jūsų mintis ir įsitikinimus, bet ne ralybę. Ir jeigu jie yra iškreipti – 
kaip dažniausiai ir būna, jūsų emocijos yra visiška nepagrįstos. Emocinio mąsty-
mo pavyzdžiai: „Jaučiuosi kaltas. Vadinasi, padariau kažką negerai“, „Jaučiuosi 
blogai atlikęs savo darbą. Vadinasi, aš blogai dirbu“, „Jaučiuosi niekam tikęs. 
Vadinasi, kaip žmogus esu nieko vertas“, „Neturiu nuotaikos ką nors daryti. Va-
dinasi, geriausia bus, jeigu atsigulsiu į lovą ir nieko neveiksiu“. Emocinis mąs-
tymas ypač būdingas žmonėms, kuriuos dažniau vargina prislėgta depresiška 
nuotaika. Žmogus dėl visko jaučiasi bjauriai, todėl nusprendžia, kad viskas taip 
ir yra bjauru. Žmonėms neateina į galvą patikrinti, ar tokius jausmus skatinantis 
mąstymas yra pagrįstas. Įprastinis emocinio mąstymo šaltinis yra atidėliojimas. 
Gali būti, kad delsiate susitvarkyti darbo stalą, nes ir patys sau tvirtinate: „Vos 
tik pagalvoju apie tą sujauktą stalą, pasijuntu taip bjauriai, kad net nepajėgiu 
pradėti jį tvarkyti“. Po kurio laiko susiimate ir susitvarkote. Pasirodo, o buvo 
net visai malonu ir nė kiek nesunku. Visą laiką kvailinote save iš įpročio leisti 
negatyviems jausmams valdyti jūsų elgesį. 

8. Mąstymas kategorijomis „Privalau“, „Turiu“. Tai mąstymo būdas, 
kai save motyvuoti bandote sakydami: „Turiu padaryti šitą“, „Privalau padaryti 
aną“. Tokie teiginiai verčia jausti spaudimą ir apmaudą. Paradoksalu, bet ga-
liausiai jaučiatės apatiškas ir be jokios motyvacijos. Kai tokius teiginius „turi, 
privalo“ nukreipiate į kitus, jaučiatės suirzęs. Pavyzdžiui, mokinys dėl nenuma-
tytų aplinkybių pavėlavo į jūsų pamoką, o jūs pagalvojote: „Jis neturėtų būti 
toks neatsakingas. Privalo būti punktualus.“ Ir vien nuo šios minties pajutote 
pasipiktinimą savo mokiniu. Mąstymas kategorijomis „Turiu“, „Privalau“ kas-
dieniame gyvenime sukelia labai daug nereikalingos emocinės suirutės. Kai 
jūsų elgesys nebeatitinka jūsų paties susikurtų standartų, įsitikinimai, kaip „tu-
rėtumėte“ ar „neturėtumėte“ elgtis, sukelia pasibjaurėjimą savimi, gėdos ir 
kaltės jausmą. Kai jūsų lūkesčių nebeatitinka kiti žmonės, kylstantys dėl žmo-
giškųjų faktorių, nors taip irgi kartais neišvengiamai nutinka, imate piktintis ir 

jaučiatės teisuoliu. Arba turėsite sumažinti savo lūkesčius iki realių galimybių 
kartelės, arba jūs nuolat nusvilsite žmonių elgesiu. 

9. Mąstymo klaida „Etikečių klijavimas ir klaidingas įvardijimas“. Tai 
mąstymo būdas, kai sau klijuojamos etiketės ir savęs vertinimas yra absoliučiai 
neigiamas ir tik pagal padarytas klaidas. Tai kraštutinė perdėto apibendrinimo 
forma. Už jos slypi įsitikinimas: „Žmogų vertiname pagal jo klaidas“. Jeigu api-
būdindami savo klaidas sakinį pradeda žodžiais: „Aš esu...“, didelė tikimybė, 
kad klijuojate sau etiketę. Pavyzdžiui, nesuvaldydama vieno iš 20 grupėje esan-
čių vaikų pykčio proveržių, galite nutarti: „Aš esu nevykusi auklėtoja, nesugebu 
susitvarkyti“, užuot sakiusi: „Tik su šiuo vaiku dar neradau tinkamų metodų“. 
Klijuodami sau etiketes ne tik save žlugdote, bet ir visiškai neracionaliai elgia-
tės. Jūsų esybė negali būti sutapatinama su kokiu nors jūsų poelgiu. Juk gy-
venimas yra sudėtingas ir visas kupinas nuolat besikeičiančių minčių, jausmų ir 
veiksmų. Kitais žodžiais tariant, jūs esate panašesnis į upę, o ne į statulą. Liauki-
tės bandęs apibrėžti save neigiamais teiginiais, jie viską pernelyg suprimityvina 
ir klaidina. Negi laikysite save ėdrūnu tik dėl to, kad valgote, ar kvėpuojtoju tik 
todėl, kad kvėpuojate? Tame nėra jokios logikos, tačiau tokios neracionalios 
taisyklės sukelia nemažai skausmo, kai imate save vertinti tik pagal savo trūku-
mus. Kai etiketes pradedate klijuoti kitiems, sulaukiate tokių asmenų priešiš-
kumo. Pavyzdžiui, jei viršininkas suirzusią sekretorę kartais pavadina „aikštinga 
avimi“, tokia etiketė parodo, kad jis jos nemėgsta ir pasitaikusius progai ją kriti-
kuoja. Sekretorė, savo ruožtu, kiekvienai progai pasitaikius, irgi skundžiasi savo 
viršininku kitiems. Klaidingas įvardijimas – tai įvykio apibūdinimas netiksliais ir 
stiprų emocinį krūvį turinčiais žodžiais. Pavyzdžiui, dietos besilaikanti moteris 
suvalgė porciją ledų ir pagalvojo: „Kokia aš pasibjaurėtina. Esu tikra apsirijusi 
kiaulė“. Ši mintis ją taip nuliūdino, kad po to suvalgė visą dėžutę ledų.

10. Mąstymo klaida „Personalizavimas“. Tai mąstymo pobūdis, kai 
informacija iškraipoma dėl kaltės jausmo. Jūs esate linkę prisiimti atsakomybę 
už viską, kas nutinka negero, nors su tokiais neigiamais įvykiais nesate tiesiogai 
susję. Darote išvadą, kad esate kaltas dėl susidariusių aplinkybių arba kad taip 
nutiko dėl jūsų trūkumų, nors taip nėra. Pavyzdžiui, jei jūsų mokinys kelis kar-
tus iš eilės neatlieka užduotų namų darbų, pasijaučiate kalta, nes pagalvojate: 
„Matyt esu prasta mokytoja. Mano kaltė, kad nesugebu geriau jo motyvuoti 
mokytis. Juk būtent aš atsakau, kad jis išmoktų mokomąją medžiagą“. Tikrin-
dama vaiko pažymius elektroninėje sistemoje mama randa mokytojos pastabą, 
kad jūsų vaikas nesistengia mokytis. Ir ji išsyk nusprendžia: „Aš, matyt, esu blo-
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ga mama. Tai ženklas, kad susimoviau“. 

Personalizavimas verčia jausti didelę kaltę. Jaučiate paralyžiuojančią ir 
slegiančią atsakomybę, tarsi visas pasaulis gultų ant jūsų pečių. Greičiausia to-
kiu atveju painiojate poveikį kitiems ir kontroliavimą. Būdamas tuo, kas esate 
– mokytojas, tėtis ar mama, ar vadovas, jūs tikrai darote poveikį žmonėms, 
su kuriais susiduriate, tačiau nėra pagrįstų argumentų manyti, kad galite juos 
kontroliuoti. Tai, ką daro kitas žmogus, yra tik jo paties atsakomybė, o ne jūsų. 

Aptarėme visas 10 mąstymo klaidų. Atidžiai išnagrinėkite ir įsiminkite 
visas mąstymo klaidas, būdingas jums. Atpažndami šiuos iškraipymus galėsite 
lenvau interpretuoti įvairias kasdienes situacijas. 

 6 Užduotis. Mąstymo klaidų taisymas.
Naudodamiesi 5 užduoties lentele, įvertinkite, ar jūsų mintys yra racio-

nalios ir logiškos ir ar jūsų mąstymo klaidos neturi įtakos jūsų mintimis, ir ar jų 
neiškreipia. Išanalizuokite kiekvieną savo automatinę mintį pagal toliau pateik-
tus klausimus:

- Koks yra mano minčių įrodymas? 

Kas šioje situacijoje yra tikroji tiesa? 

Kokius faktus aš ignoruoju? 

Kas yra netiesa? 

- Kas nutiks? 

Kas blogiausio gali nutikti? 

Kokia tikimybė, kad taip nutiks? 

Ar labai „siaubinga“ tai būtų? 

Ką daryčiau, jei nutiktų blogiausia? 

Kas iš tiesų tikėtina, kad nutiks? 

Kaip aš su tuo susidoročiau? 

Kokios yra galimos alternatyvos? 

Kaip šią situaciją galėtų suprasti kas nors kitas? 

Kas ši situacija yra akivaizdžiai aiški aplinkiniams? 

Kokių veiksmų galiu imtis? 

Ką galiu padaryti, kad pakeisčiau šią situaciją? 

Ar aš persistengiu ieškodamas šios problemos išeičių, nes darau prielai-
dą, kad nė viena iš jų nepasiteisins? 

Dirbdami su klientais, kurie turi įvairių psichikos sutrikimų ar adaptacijos 
sunkumų, nepasitiki savimi ir susiduria su kitokiais sunkumais, pastebime, kad 
daugelįo jų sunkias emocines būsenas sukelia negatyvios mintys. Kviečiame 
atlikti meditaciją, kuri padeda atskirti save nuo savo minčių ir savo mintis pa-
stebėti tarsi iš šono. 

7 Užduotis. Meditacija „Mintys, kaip debesys“  
(Neverauskas, J.)

Patogiai atsigulkime arba atsisėskime. Pabandykme ant žemės ar grindų pasi-
justi tvirtai. Pabandykime tarsi įsižeminti.

Nukreipkime dėmesį į mintis. Pabandykime pastebėti ir suvokti mintis kaip de-
besis, plaukiančius danguje. Kai kurios mintys gal atrodyti kaip plunksniniai 
debesys, kitos – kaip kamuoliniai. O trečios – kaip tamsūs debesys, pranašau-
jantys audrą. Kartais danguje galime matyti tik kelis debesis, o kartais jų būna 
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labai daug, pilnas dangus. Galime leisti mintims, kaip debesims, plaukti tiesiog 
pavėjui ir žinoti, kad minčių, kaip debesų, atsiranda vis naujų ir naujų, vis kitokių 
ir kitokių. Kartais mintys būna apie tą patį, o kartais – visai apie kitus dalykus. 
Jeigu neprisirišame prie savo minčių, jos nuolat nenutrūkdamos juda ir keičia 
viena kitą.

Stebėdami mintis mes galime įsisąmoninti ir prisiminti, kad mūsų mintys yra tik 
mūsų mintys. Mes nesame mūsų mintys. Jeigu mintis galime įsivaizduoti kaip 
debesis, tai mes nesame debesys. Mes esame dangus, kuriame gali būti viso-
kių debesų, tai yra visokių minčių. Gal galime įsivaizduoti save kaip platų, didelį 
dangų, kuriame gali būti visko – visokių debesų, kurie simbolizuoja mintis, ir 
visokio oro, ir saulėto, ir skaidraus, ir aptemdyto niūriais debesimis. Ir vienas 
oras keičia kitą: po audros visada išaušta šviesi diena, o po saulėtų dienų kada 
nors ateis lietus.

Gal galime leisti mūsų mintims būti tiesiog mintimis ir keisti vienai kitą, nepri-
sirišant prie jų. Leiskime mintims atsirasti, suaktyvėti ir vėl dingti taip, kaip ir 
būna visą laiką.

Julius Neverauskas išskiria tokius tvarkymosi (angl. coping) būdus, kuriuos tai-
ko stresui atsparūs žmonės, todėl jie geba:

• matyti realybę tokią, kokia ji yra (kiek tai įmanoma);

• apsispręsti, į ką nori sutelkti dėmesį;

• išlaikyti dėmesį (nuolat stebint, kai jis nukrypsta, ir vėl grąžnant jį prie 
tikslo);

• atpažinti savo mintis, jausmus ir kūno pojūčius;

• pripažinti / priimti save, kitus žmones ir pasaulį;

• atskirti skausmą / diskomfortą nuo kančios ir sugeba kuo mažiau kentėti 
esant diskomfortui;

• naudotis atjauta;

• spręsti problemas ir priimti sprendimus pagal vidinę ir išorinę realybę, 
juos keisti pasikeitus realybei;

• ir yra išmintingi.

Taigi, apžvelgę, kaip mūsų kūne sukuriamas stresas, galime išbandyti dar 21 
būdą, kaip sumažinti stresą, patiriamą per darbo dieną. Toliau aprašomas 21 
streso mažinimo būdas (parengtas J. Neverausko pagal Saki Santorelli, Stress 
Reduction and Relaxation Handbook) yra tik galimos gairės arba žemėlapis. 
Jūs galite skirti laiko ir patyrinėti savo „teritoriją“ patys. Tikrai rasite jums dar 
tinkamesnių, su darbu susijusio streso mažinimo būdų.

1. Ryte paskirkite 5–30 min. ramiam pabuvimui su savimi ar meditacijai. Galite 
atsigulti ar atsisėsti ir tiesiog pabūkite su savimi. Galite pažiūrėti pro langą, 
pasiklausyti gamtos garsų ar lėtai ir ramiai pasivaikščioti.

2. Įsėdę į automobilį ar visuomeninį transportą pamėginkite skirti minutę ar 
kelias ramiam savo kvėpavimo stebėjimui. 

3. Važiuodami į darbą stebėkite įsitempusias kūno vietas, pvz.: kietai sugniauž-
tas rankas, pakeltus pečius, įtampą saulės rezginyje ar krūtinėje. Sąmoningai 
atpalaiduokite įsitempusias vietas. Ar įtampa padeda geriau vairuoti? Koks 
jausmas atsiranda vairuojant atsipalaidavus? Jeigu patys nevairuojate, atkreip-
kite dėmesį į kūno pojūčių pasikeitimus atpalaidavus įtemptas vietas.

4. Jeigu važiuojate automobiliu, galite paprasčiausiai nejungti radijo, o tiesiog 
pabūti su savimi (galbūt net stebint savo kvėpavimą, mintis, jausmus ar kūno 
pojūčius). 

5. Jeigu vairuojate, ypač greitkeliu , pamėginkite važiuoti pirmąja juosta 10 km 
lėčiau nei leistinas greitis. 

6. Sustoję prie raudono šviesoforo, atkreipkite dėmesį į savo kvėpavimą, dan-
gų, medžius ar savo nuotaiką.

7. Atvykę į darbą, skirkite sau šiek tiek laiko persiorientuoti. Eidami link įstaigos 
durų, leiskite sau tarsi įžengti į darbinį gyvenimą, pajusti, kur esate ir ką darote.

8. Sėdėdami prie darbo stalo stebėkite savo kūno pojūčius ir sąmoningai leis-
kite nereikalingai įtampai mažėti ar net išnykti.

9. Pasinaudokite pertraukėlėmis ir leiskite sau iš tiesų atsipalaiduoti. Pavyz-
džiui, užuot išgėrę kavos, surūkę cigaretę ar ką nors paskaitę, pasivaikščiokite 
ar trumpai ramiai pabūkite su savmi ir „įsiklausykite“ į savo mintis, jausmus ar 
kūno pojūčius. 

10. Valgant pietus gali būti naudinga pakeisti aplinką.
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11. Jeigu pietų metu galite pabūti atokioje vietoje, skirkite šiek tiek laiko ramy-
bei ir sąmoningam atsipalaidavimui.

12. Nuspręskite SAVO VIDUJE TARSI STABTELĖTI maždaug 1–3 min. kiekvieną 
darbo valandą. Atkreipkite dėmesį į kvėpavimą ir kūno pojūčius, leiskite protui 
nurimti.

13. Pasinaudokite įprastais, jūsų aplinkoje esančiais objektais, kaip priminimais, 
kad susikauptumėte. Kaip užuominą ramiai ir be įtampos susikaupti, galite pa-
naudoti telefono skambutį, prisėdimą prie kompiuterio ekrano, pasisveikinimą 
su nauju klientu ir t. t.

14. Skirkite šiek tiek laiko pietų ar kitu metu maloniai pasikalbėti su artimais 
kolegomis. Mėginkite pasirinkti tokias temas, kurios nebūtų vien tik susijusios 
su darbu.

15. Apsispręskite vieną ar du kartus per savaitę pietus valgyti tyloms. Pasinau-
dokite tokiomis progomis valgyti lėtai, dėmesingai ir pabūti su savimi.

16. Darbo dienos pabaigoje peržvelkite, ką pavyko nuveikti, pasidžiaukite tuo 
ir susidarykite rytdienos darbų sąrašą. Šiandien jau pakankamai nuveikėte!

17. Po darbo pasinaudokite trumpu ėjimu iki automobilio ar kitos transporto 
priemonės, kad atkreiptumėte dėmesį į orą, kuriuo kvėpuojate, kad pajustumė-
te pojūčius kūne (pavyzdžiui, šilumą ar šaltį). Kas nutiktų, jeigu atsivertumėte 
visiems šiems pojūčiams, užuot jiems priešinęsi? Pasiklausykite aplinkos garsų. 
Ar galite eiti neskubėdami? Kas nutinka, kaip jaučiatės, kai einate lėčiau? 

18. Darbo dienos pabaigoje, įsėdę į automobilį ar visuomeninio transporto 
priemonę, ramiai pasėdėkite ir sąmoningai persiorientuokite nuo darbo prie 
namų. Skirkite truputį laiko pasimėgauti ramybe. Namuose vėl gali tekti patirti 
rūpesčių ar užsiimti darbais, todėl pailsėkite.

19. Jeigu vairuojate, atkreipkite dėmesį, ar skubate. Kokius pojūčius tai suke-
lia? Ką galite su tuo padaryti? Prisiminkite, kad turite daugiau galių, negu jums 
gali atrodyti.

20. Sustoję prie namų, sąmoningai persiorientuokite, kad netrukus būsite na-
muose kartu su šeimos nariais.

21. Pamėginkite grįžę persirengti. Šis paprastas veiksmas gali padėti lengviau 
persiorientuoti prie kito vaidmens. Nors galbūt to nedarote arba nebandėte 
daryti, nes stengiatės sutaupyti bent 5 min., vadinasi, neturėjote progos suži-
noti, kad paprastas persirengimas gali „perjungti“ protą iš „darbo“ į „namų“ 
režimą. Pasisveikinkite su kiekvienu šeimos nariu ar kitais asmenimis, su kuriais 

gyvenate, pažvelkite jiems į akis. Jeigu galite, skirkite 5–10 min. laiko pabūti 
ramiai ir patylėti. Jeigu gyvenate vienas, stebėkite, kokius pojūčius sukelia grį-
žimas namo, į savo erdvę.

Ruminavimas
Ruminavimas - būdas reaguoti į distresą, kai žmogus pasyviai ir nepaliaujamai 
galvoja apie savo slogius simptomus, jų priežastis ir pasekmes, ir nesugeba ini-
cijuoti aktyvaus problemos sprendimo, kuris pakeistų patiriamo distreso prie-
žastį (Nolen-Hoeksema, 1991).

Ruminavimas – tai periodinis pasikartojantis mąstymas apie simptomus (pvz., 
nuovargis, liūdna nuotaika), jausmus, problemas, slogius įvykius ir neigiamus 
pačio žmogaus aspektus, dažniausiai gilinantis į priežastis, reikšmę ir prasmę 
(Watkins, 2016).

Ruminavimas yra pasikartojanti mintis tam tikra tema, susijusia su neišspręstu 
asmeniniu tikslu ar problema, ir gali turėti konstruktyvių ar nekonstruktyvių pa-
sekmių, priklausomai nuo to, ar ruminavimas padeda, ar apsunkina progresą 
siekiant tikslo, kuris sukėlė ruminavimą.

Pavyzdys kaip skamba ruminavimas mūsų galvoje:

“Jaučiuosi bjauriai. Kodėl taip jaučiuosi? Bijau, kad tai niekada nesibaigs. Jau-
čiu, kad su niekuo nesusitvarkau. Nieko nelaukiu, viskas visada taip pat. Vi-
siems gyvenimas klostosi, tik man niekas nepavyksta. Kodėl man taip nutiko? 
Ką tai apie mane sako? Aš kažkoks nenormalus. Turėčiau būti laimingas, bet 
nesu. Kodėl aš taip jaučiuosi? Niekaip nepavyksta rasti sprendimo, nerandu 
atsakymo. Toks jausmas, kad liga mane visiškai užvaldė. Nemanau, kad pavyks 
iš jos išsivaduoti.”
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8 užduotis. 

Stebėkite savo ruminavimą pildydami lentelę.
Paanalizavę, kaip elgiatės, kad sustabdytumėte ruminavimą, pamąstykite, o gal 
yra koks nors geresnis būdas tai padaryti.

9 užduotis. 
Sugalvokite, kiek galima daugiau veiksmingų būdų, 
stabdančių ruminavimą.

Dėmesingas įsisąmoninimas (angl. Mindfulness)

Lietuvių kalboje sunku išversti žodį „mindfulness“ ir rasti tiesioginį atitikmenį, 
todėl galima rasti skirtingų šio žodžio vertimų: pilnaprotavimas, įsisąmonini-
mas, sąmoningumas, dėmesingumo ir įsisąmoninimo praktika, dėmesingas įsi-
sąmoninimas, sąmoningas dėmesingumas.

Dėmesingas įsisąmoninimas – tai neutralus, tęstinis esamojo laiko momento 
sąmoningas suvokimas, padedantis atpažinti savo mintis, jausmus ir elgesį tuo 
metu, kai jis atsiranda, nepereinant į įprastas automatines reakcijas. 

Dėmesingą įsisąmoninimą sudaro dvi sritys – dėmesio valdymas ir įsisąmonini-
mas.

• Dėmesio valdymas:

o įsisąmoninimas, kur dėmesys yra;

o sąmoningas apsisprendimas, kur norime, kad jis būtų;

o sąmoningas dėmesio nukreipimas į norimą objektą;

o dėmesio išlaikymas (dėmesio „nuklydimo“ pastebėjimas ir jo grąžinimas 
prie norimo objekto) .

• Įsisąmoninimas– tai realybės matymas su kuo mažesniu kiekiu mąstymo 
klaidų ar iškraipymų.

Daugeliui žmonių išankstinės nuostatos, buvusios patirties perkėlimas į dabar-
ties vertinimą ir jos numatymą, perdėtas susirūpinimas įprastiniame gyvenime 
užgožia esamo momento suvokimą. Automatinis pilotas – tai proto būsena, ku-
riai esant protas veikia neatpažindamas ir neįsisąmonindamas esamo momento 
sensorinių patirčių. Dėmesingas kvėpavimas (įsisąmoninti kūno pojūčiai) – tai 
inkaras pereiti iš automatinio piloto (realybės, dabarties ignoravimo) ir „dary-
mo režimo“ į „buvimo režimą“ ir realybės bei dabarties įsisąmoninimą.

Ko galima išmokti praktikuojant dėmesingą įsisąmonininimą? Tai yra:

• dėmesingumas ir koncentracija:

o galimybė koncentruoti ir sąmoningai valdyti dėmesį;

• savo minčių, emocijų / jausmų ir kūno pojūčių įsisąmoninimas:

o gebėjimas geriausiu būdu panaudoti savo neurofiziologinius resursus ir 
priimti išmintingus sprendimus pagal gerai įsisąmonintą informaciją;

• gebėjimas būti čia ir dabar:

o praeities jau nebėra, o ateities dar nėra, todėl mes gyvename ir kuriame 
ateitį dabartyje;

• gebėjimas decentruotis:

o galimybė tarsi iš šalies „pamatyti“ savo mintis, jausmus ir kūno pojūčius 
be skausmingo kentėjimo ir taip palikti resursų išmintingesniems sprendimams 
priimti;

• gebėjimas pripažinti, priimti realybę, neprisirišant ir neteisiant:
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o tai suteikia galimybę matyti kuo objektyvesnę informaciją;

• gebėjimas „paleisti“:

o atsiranda įgūdžių panaudoti fiziologinius fenomenus (pavyzdžiui, kvėpa-
vimą), „leisti praeiti“ disfunkcinėms mintims, emocijoms ir kūno pojūčiams;

• galimybė funkcionuoti „buvimo“, o ne tik „darymo“ režimu:

o gebėjimas tiesiog „(iš)būti“ tuo metu be jokio specialaus tikslo ar būse-
nos (atsipalaidavimo, laimės), gali labai padėti susidūrus su tikromis išorinėmis 
ar vidinėmis problemomis;

• savo kūno ir kūno pojūčių pripažinimas / priėmimas:

o suvokiant realybę, galima sąmoningiau nuspręsti, ką norime daryti to-
liau. 

Toliau pateikiami kelių pratimų, kuriuos galite praktikuoti namuose (jie paimti iš 
8 savaičių programos „Pilnaprotavimu (dėmesingu įsisąmoninimu) grįstas stre-
so valdymas“), aprašymai.

4 pav. Sąmoningo dėmesio išlaikymas dabarties momente. Paveikslą išvertė ir 
sukūrė VšĮ „Psichologinės pagalbos ir mokymų centras“.

Rytinio streso pratimas
Atsisėdame ir įsisąmoniname savo kūno padėtį. Pasirenkame vietą, kurioje no-
rime kurį laiką stebėti savo kvėpavimą. Jį stebime ir įsisąmoniname. Tarsi „įsiže-
miname“. Įsisąmoniname ir, kiek norime, vizualizuojame šios dienos arba kitos 
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įprastos darbo dienos rytą savo namuose ir visą stresą, kurį tuo metu patiriame. 
Galime stebėti viską iš toliau, tarsi žiūrėtume filmą. Įsisąmoniname savo min-
tis, jausmus, kūno pojūčius. Pabūkime kurį laiką su šiomis mintimis, jausmais ir 
kūno pojūčiais. Vėl grįžtame į esamą momentą ir dėmesio lauką susiauriname 
iki kvėpavimo stebėjimo. Įsisąmoniname kvėpavimą. Kai esame pasiruošę, at-
simerkiame.

Kasdienė pilnaprotavimo praktika
Ryte, vos pabudę, prieš išlipdami iš lovos, galime dėmesį sutelkti į kvėpavimą. 
Atlikime penkis dėmesingo kvėpavimo ciklus.

Leiskime sau stebėti kūno padėtį ir jos pokyčius. Įsisąmoninkime, kaip kūnas 
ir protas jaučiasi mums sėdantis, stojantis ir pradedant vaikščioti. Stebėkime 
kiekvieną perėjimą nuo vienos padėties prie kitos.

Kiekvieną išgirstą telefono skambėjimą, garsą, žmonių pašnekesį, paukščio 
giesmę, pravažiuojančio automobilio ūžesį ar signalą, juoką, vėją ar užsidaran-
čių durų trinktelėjimą leiskime sau priimti kaip dėmesingumo praktikavimo pri-
minimą. Iš tiesų, klausykime, būkime dėmesingi ir susikoncentravę į dabarties 
momentą.

Kelis kartus per dieną skirkime po kelias minutes laiko, kad sutelktume savo 
dėmesį į kvėpavimą. Dėmesingai stebėkime, kaip įkvepiame ir iškvepiame.

Kaskart prieš ką nors valgydami, minutę pakvėpuokite. Pažiūrėkime į maistą, 
kad suprastumėte jo ryšį su tuo, kas jį išaugino ir juo rūpinosi, kad jis patektų 
ant mūsų stalo. Ar įsisąmoniname savo maiste saulės šviesą, lietų, žemę, ūki-
ninką, sunkvežimio vairuotoją? Valgykime dėmesingai ir sąmoningai, kad mais-
tas teiktų mums stiprybės ir sveikatos. Sutelkime dėmesį, kad galėtumėme iš 
tiesų matyti, uostyti ir skanauti maistą, jausti, kaip jį kramtome ir ryjame.

Stovėdami ar vaikščiodami stebėkime savo kūną. Atkreipkime dėmesį į jo lai-
kyseną, į padų sąlytį su žeme. Eidami, kojomis ir rankomis pajauskime vėją. Ar 
norisi skubėti?

Susitelkime klausydami ir kalbėdami. Ar galime tiesiog klausytis nejausdami 
nei pritarimo, nei nepritarimo, nei simpatijos, nei antipatijos ir neplanuodami, 
ką mes pasakysime? Ar galime kalbėdami pasakyti tai, ką norime – ne per daug 
ir ne per mažai? Ar pastebime, kaip jaučiasi mūsų kūnas ir protas bendraujant?

Jeigu tenka luktelėti eilėje, susitelkime į stovėjimą ir kvėpavimą. Pajuskime 
pėdų sąlytį su žeme, įsiklausykime, ką jaučia mūsų kūnas. Sutelkime dėmesį į 
judesius, kaip pilvas kyla ir nusileidžia. Ar nekantraujame?

Kuriuo nors dienos momentu atkreipkime dėmesį į įsitempusias kūno vietas. 
Įkvėpdami pabandykme „nukreipti“ į tas vietas oro, o iškvėpdami – paleisti 
esamą susikaupusią perteklinę įtampą. Gal kurioje nors kūno vietoje, tarkime, 
sprando, pečių juostos, pilvo, žandikaulių srityje arba nugaros apatinėje daly-
je, įtampa kaupiasi nuolat? Jeigu įmanoma, kartą per dieną atlikime raumenų 
tempimo pratimus.

Sutelkime dėmesį į kasdienius darbus, pavyzdžiui: dantų valymą, indų plovimą, 
plaukų šukavmą, batų avimąsi ar tiesiog profesinę veiklą. Sutelkime dėmesį į 
kiekvieną užsiėmimą.

Kiekvieną vakarą, prieš eidami miegoti, skirkime keletą minučių dėmesingam 
kvėpavimui. Stebėkime, kaip penkis kartus susitelkę įkvepiame ir iškvepiame.

Kūno ir kvėpavimo įsisąmoninimas
Šios trumpos meditacijos tikslas – padėti nurimti ir įsitvirtinti dabartiniame 
momente.

Pirmiausia, raskime patogią kūno padėtį: atsigulkime ant kilimo ar kilimėlio, 
atsisėskime ant tvirto krėslo tiesia atkalte, pagalvėlės arba ant meditacinės 
kėdės. Jeigu sėdime ant krėslo ar kėdės, pėdų padus visiškai padėkime ant 
grindų ir visįkai jais atsiremkime, nesukryžiuokime kojų, ištieskime stuburą, 
tačiau jo neįtemkime. Taip mūsų laikysena tampa ori ir sąmoninga, be sąstn-
gio ir įtampos. Jeigu gulime ant nugaros, nesukryžiuokime kojų, pėdas at-
palaiduokime ir šiek tiek nuleiskime į priešingas puses, rankas padėkime ant 
žemės išilgai kūno ir truputį patraukime nuo šonų. 

Jeigu patogu, užsimerkime arba žiūrėkime šiek tiek prisimerkę žemyn į priekį 
nuo savęs. Sutelkime dėmesį ir įsiklausykime į savo kūno pojūčius, atsirandan-
čius nuo sąlyčio su jį palaikančia atrama. Kelias akimirkas patyrinėkime šiuos 
pojūčius. 

Susikaupkime dėmesį ir perkelkime jį į pėdas taip, kad mūsų „dėmesio ži-
bintas“ apšviestų kojų pirštus, padus, kulnus, viršutinę pėdų dalį ir kulkšnis. 
Susikoncentruokime ir įsiklausykime į visus fizinius pojūčius, kuriuos tą akimir-
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ką jaučiame pėdose ir kulkšnyse. Stebėkime, kaip šie pojūčiai mūsų sąmonėje 
atsiranda ir išnyksta. Jeigu jokių pojūčių nėra, įsidėmėkime ir tai. Tiesiog pri-
pažinkime, kad šiuo metu jokių pojūčių nejaučiame. Tai visiškai normalu. Mes 
neskatiname specialiai patrti kokių nors pojūčių. Kiek įmanoma ir gebame, 
mes tiesiog pastebime tai, kas jau yra. 

Dabar leiskime sau išplėsti dėmesį ir vidiniu žvilgsniu lėtai peržvelkime abi 
kojas – pajauskime pėdas, čiurnas, blauzdas, kelius ir šlaunis. Abi kojas trupu-
tį palaikykime „dėmesio centre“ – pastebėkime visus, net menkiausius, jose 
atsirandančius fizinius pojūčius. 

Dabar išplėskime savo dėmesį nukreipdami jį į dubenį, klubus, apatinę nuga-
ros dalį, juosmens sritį ir apatinę pilvo dalį. Pabandykime pajusti savo liemenį, 
krūtinę ir nugarą iki pat pečių juostos. Stebėkime visus liemenyje atsirandan-
čius pojūčius arba įsisąmoninkime tokių pojūčių nebuvimą.

Dabar nukreipkime savo dėmesį į rankas pirmiausia pajausdami kairiąją ranką. 
Patyrinėkime joje atsirandančius pojūčius. Tada perkelkime dėmesį į dešiniąją 
ranką ir patyrinėkime joje atsiradusius pojūčius.

Dabar perkelkime dėmesį į kaklą, veidą, galvą, kol galiausiai sąmonėje dėme-
singumu apgaubsime visą savo kūną.

Jeigu galime, leiskime visam kūnui ir jame atsirandantiems pojūčiams būti 
tokiems, kokius juos jaučiame. Mums nereikia nieko kontroliuoti ar keisti. Je 
tik įmanoma, leiskime pojūčiams būti tokiais, kokius juos atrandame ir pajau-
čiame.

Dabar dėmesį perkelkime į pilvo sritį, tarsi į savo kūno centrą. Stebėkime 
jame kylančius pojūčius įkvėpiant ir iškvėpiant. Dėmesingai stebėkime, kaip 
keičiasi šios kūno srities fiziniai pojūčiai kvėpuojant ir judant pilvo sienelei. 
Jeigu kyla noras, ant pilvo uždėkime ranką ir kelis kartus įkvėpkime. Pajuski-
me, kaip pilvas pakyla ir nusileidžia. Kiekvieno įkvėpimo ir iškvėpimo metu 
leiskime sau visiškai pajausti ir įsisąmoninti kvėpavimą. Mums nereikia bandyti 
kaip nors kontroliuoti kvėpavimo – tiesiog leiskime kvėpavimui vykti savaime. 

Anksčiau ar vėliau, galbūt pastebėsime, kad mintys nukrypsta nuo kvėpavi-
mo: pradedame mąstyti, planuoti, prisiminti arba įsivaizduoti. Pastebėję, kad 
taip nutiko, nekritikuokime ir nekaltinkime savęs. Neskubėkime išsyk grąžinti 
dėmesio atgal prie kvėpavimo. Tiesiog pamažu suvokime, kur nukrypo mūsų 
mintys, ir, kai jausimės pasiruošę, labai švelniai, bet užtikrintai perkelkime dė-

mesį atgal prie kvėpavimo stebėjimo. 

Mūsų mintys vėl ir vėl nuslys kažkur kitur. Nepamirškime, kad mūsų tikslas – 
tiesiog pastebėti tai, o vėliau – švelniai grąžinti dėmesį prie kvėpavimo. Grą-
žindami dėmesį atgal, vertinkime tai, kaip galimybę ugdyti savyje kantrybę 
ir atjautą. Tai ir yra meditacija. Tai ir yra dėmesingumo ugdymas. Priminkime 
sau, kad ši praktika ir yra pastebėti, kad dėmesys nukrypo, ir grąžinti mintis 
vėl ir vėl atgal. 

Dabar, jei dar norime, galime savarankiškai šiek tiek pratęsti pratimą bandant 
grąžinti nukrypusį dėmesį prie kvėpavimo. Leiskime kvėpavimui pabūti tarsi 
inkaru, išlaikančiu mus dabartyje.

Kūno skenavimo meditacija (kons-
pektas)
Šios trumpos meditacijos tikslas – padėti nurimti ir įsitvirtinti dabartiniame mo-
mente.

Pirmiausia, raskime patogią kūno padėtį: atsigulkime ant kilimo ar kilimėlio, 
atsisėskime ant tvirto krėslo tiesia atkalte, pagalvėlės arba ant meditacinės kė-
dės. Jeigu sėdime ant krėslo ar kėdės, pėdų padus visiškai padėkime ant grin-
dų ir visįkai jais atsiremkime, nesukryžiuokime kojų, ištieskime stuburą, tačiau jo 
neįtemkime. Taip mūsų laikysena tampa ori ir sąmoninga, be sąstngio ir įtam-
pos. Jeigu gulime ant nugaros, nesukryžiuokime kojų, pėdas atpalaiduokime ir 
šiek tiek nuleiskime į priešingas puses, rankas padėkime ant žemės išilgai kūno 
ir truputį patraukime nuo šonų. 

Jeigu patogu, užsimerkime arba žiūrėkime šiek tiek prisimerkę žemyn į priekį 
nuo savęs. Sutelkime dėmesį ir įsiklausykime į savo kūno pojūčius, atsirandan-
čius nuo sąlyčio su jį palaikančia atrama. Kelias akimirkas patyrinėkime šiuos 
pojūčius.

Galime priminti sau, kad šiuo pratimu, šia meditacija nemėginame pasiekti jo-
kios ypatingos būsenos. Šio pratimo tikslas – paeiliui „pabūti“ su kiekviena 
kūno dalimi ir tokiu būdu ugdyti savo sąmoningumą. Nesitikėkime, kad nutiks 
kažkas ypatingo, ir nesiekime to. Tiesiog leiskime viskam būti taip, kaip yra. 
Atlikdami šį pratimą, stenkimės nekontroliuoti įvykių ir nekritikuoti savęs dėl 
to. Tiesiog, kiek įmanoma, laikykimės nurodymų ir nukreipkime dėmesį vis į 
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kitą kūno dalį. Mintims nukrypus nuo stebimo objekto, nekaltinkime savęs. Pa-
prasčiai įsisąmoninkime, kad mintys nuolat klaidžioja ir, kai būsime pasiruošę, 
ramiai grąžinkime dėmesį atgal.

Dabar galime stebėti ir įsisąmoninti savo kūno laikyseną ir dėmesingai suvokti 
savo kūną kaip visumą. Pastebėkime savo kūną kaip visumą. Įsisąmoninkime 
pojūčius, kuriuos jaučiame kūne.

Dabar nukreipkime dėmesį į kvėpavimo stebėjimą. Galime pasirinkti, kurioje 
vietoje norime stebėti kvėpavimą – vienoje šnervėje, abiejose šnervėse, ger-
klės, kaklo, krūtinės ar pilvo srityje. Tiesiog tyrinėkime, stebėkime ir įsisąmonin-
kime pojūčius, kurie atsiranda mums kvėpuojant. Tai gali būti kūno judėjimas, 
įkvepiamo ar iškvepiamo oro sukelti pojūčiai ar kiti jutimai. Kurį laiką dėmesį 
išlaikykime sutelkę į kvėpavimą.

Jeigu šiuo metu nejaučiame jokių pojūčių, įsisąmoninkime ir priimkime tai. Ste-
bėkime ir labai silpnus pojūčius. Tai ir yra mūsų šio momento patirtis. Nėra 
teisingo būdo ką nors jausti. Tiesiog leiskime savo dėmesiui pasilikti stebimoje 
vietoje ir tiek. 

Dabar nukreipkime dėmesį į kairės kojos pirštus ir stebėkime juos. Įsisąmonin-
kime pojūčius, kuriuos jaučiate kairės kojos pirštuose, arba faktą, kad šiuo metu 
jokių pojūčių ten nejaučiate.

Dabar įkvėpkime ir nukreipkime savo dėmesį į kairės kojos pėdą. Įsisąmoninki-
me pojūčius, kuriuos jaučiame kairės kojos pėdoje, jos paviršiuje ar vidiniame 
sluoksnyje, arba faktą, kad šiuo metu jokių pojūčių ten nejaučiame.

Paeiliui perkelkime savo dėmesį prie vis kitos kūno vietos toliau nurodyta tvar-
ka ir įsisąmonkime tai, ką jaučiame išorėje ar viduje, arba tai, kad šiuo metu 
nieko nejaučiame. 

• Blauzdos

• Keliai

• Šlaunys

• Kairė dubens pusė

• Dešinė pėda

• Dešinė blauzda

• Dešinysis kelias

• Dešinė šlaunis

• Dešinė dubens pusė

• Visas dubuo

• Pilvas

• Krūtinė

Retkarčiais galime pastebėti, kad mus blaško kylančios mintys, fantazijos, rū-
pesčiai arba noras skubėti ir greičiau atlikti šį pratimą. Galbūt atsiranda nuobo-
dulys arba nerimas, kurie kartais gali stipriai atitraukti dėmesį. Net jei mums ir 
kyla tokie pojūčiai ir jausmai, tai nereiškia, kad darome ką nors ne taip. Mes nie-
ko negalime nepadaryti klaidingai. Tiesiog pasinaudokime šia proga ir stebė-
kime tokius jausmus bei dėmesio atotrūkius. Stebėkime juos suvokdami, kaip 
jie veikia mus, mūsų kūną ir dėmesingumą. Tada nepeikdami ir nekritikuodami 
savęs, grąžinkime dėmesį atgal, kur jis ir turėtų būti – į pasirinktą kūno vietą. 

• Nugaros apačia

• Nugaros viršus

• Kairė plaštaka

• Kairysis dilbis

• Kairė alkūnė

• Kairysis žastas 

• Dešinė plaštaka

• Dešinysis dilbis

• Dešinė alkūnė

• Dešinysis žastas

Jeigu kurioje nors kūno vietoje pajaučiame skausmą ar diskomfortą, galime 
pasirinkti: a) tiesiog bandyti tęsti pratimą perkeldami dėmesį į kitas kūno vie-
tas, b) smalsiai, bet neįsitempdami, patyrinėti diskomfortą patiriančią vietą ir 
leisti skausmui arba diskomfortui būti, svyruoti ir, kas gali žinoti, galbūt praeiti, 
arba c) nukreipę kvėpavimą į tą vietą ir kiekvienąkart iškvėpdami, kiek tuo metu 
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įmanoma, tarsi „palydėti“ diskomfortą iš savo kūno. 

• Pečių juosta

• Kaklas

• Veidas

• Pakaušis

• Momens sritis

• Viršugalvis

• Galva, kaip visuma

Bagdami šią meditaciją, pasveikinkime save ir padėkokime sau, kad skyrėme 
laiko savo puoselėjimui. Priminkime sau, kad šis pratimas – pajausti kūną ir jo 
visumą – mums yra visada prieinamas būdas padėti sau. Tai būdas rasti ramybę 
ir pajusti visumą, kai gyvenimas mums atsiveria kiekvieną akimirką, kiekvieną 
dieną.

Mes negalime sustabdyti bangų, mes 
galime išmokti plaukti jomis
Šio pratimo tikslas– atsispirti stipriems troškimams ir susitvarkyti su stipriomis 
emocijomis.

Patogiai atsisėskime, išsitieskime, bet neįsitempkime. Galime pabandyti įsi-
jausti į dabarties momentą kurį laiką stebėdami savo kvėpavimą ir įsisąmonin-
dami pojūčius kūne (ypač tose vietose, kurios liečiasi su aplinkiniais daiktais) 
arba tardami sau mylinčio gerumo linkėjimus.

Dabar pabandykime prisiminti situaciją, kurioje elgėmės taip, kaip nenorėtu-
mėme elgtis. Tarkime, pykome ir elgėmės agresyviai arba neatsiliepėme į kito 
žmogaus kvietimus, nepalaikėme kitų žmonių, arba dalyvavome nereikalinga-
me konflikte, arba darėme kažką, ko nenorėtumėme daryti.

Prisimindami šią situaciją, pabandykime prisiminti, kaip jautėmės prieš pat įvy-
kį, kokie buvo mūsų jausmai, ar emocijos skatino mus taip elgtis. Pabandykime 
įsijausti į šią emociją, tarsi vėl ją patirti, išgyventi.

Jeigu pajaučiame, kad mus vėl apima ta pati emocija, pabadykime jos neat-

mesti, nesistengti nuo jos pabėgti ir tiesiog išbūti su ja.

Pabandykime įsivaizduoti, kad šis jausmas ar jausmai yra kaip banga ar ban-
gos ežere ar jūroje, o mes nesistengiame su jomis kovoti, nes tai sunku ir gal 
net neįmanoma. Bet mes galime pabandyti tarsi plaukti plūduriuodami savo 
kūnu ant bangų, arba ant specialios banglentės. Tada banga ar bangos tampa 
nebaisios, nes plūduriuodami ar plaukdami mes visada galime pakilti virš jų. 
Nekovokime su bangomis, bet plaukime jomis ir ant jų.

Jeigu jaučiame, kad sunku išlaikyti pusiausvyrą arba banga mus linguoja, nieko 
tokio. Taip irgi būna. Svarbu nebandyti išlaikyti vienos ir tos pačios padėties, 
o nuolat bandyti prisitaikyti prie bangos ir plaukti ja. Pabūkime kurį laiką taip 
plaukdami ir plūduriuodami.

Galime įsisąmoninti, kad taip yra ir su emocijomis. Kartais sunku sustabdyti 
stiprias emocijas, bet ir nereikia to daryti. Užtenka pabandyti „užsilipti ant jų“ ir 
plaukti. O jos vėliau nurims pačios, kaip nurimsta visos bangos.

Kai emocijų banga šiek tiek aprimsta, galime grįžti prie kvėpavimo stebėjimo ir 
kelis kartus įkvėpti ir iškvėpti. Ir, kai būsime pasiruošę, užbaigti pratimą.

Profesinis perdegimas ir jo įvertini-
mas 
Profesinis „perdegimas“ (dar vadinamas profesine krize) – tai sindromas, pasi-
reiškiantis veikiant ilgalaikiam ir stipriam stresui ir sukeliantis asmens emocinio, 
protinio ir fizinio išsekimo būklę, kai jačiaute, kad nebegalite įvykdyti visų jums 
keliamų reikalavimų.

Perdegimą sukelia stresas, tačiau tai nėra tas pat, kas reiškia per daug streso. 
Stresas reiškia, kad kažko yra per daug – įtampos, fizinių ir psichologinių reika-
lavimų. Jei su viskuo susitvarkoma – pasijaučiama geriau. Tačiau perdegimas 
reiškia ne per daug, o per mažai. Perdegus atsiranda tuštumos jausmas, be 
motyvacijos, be rūpesčio, be vilties, kad situacija gali pasikeisti (2 lentelė). 

2 lentelė. Streso ir perdegimo skirtumai
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Profesinio perdegimo rizikos veiksniai

Su darbu susijusios perdegimo priežastys:

• jausmas, kad jūs mažai kontroliuojate ar visai nekontroliuojate 
savo darbo;

• pripažinimo ar gero darbo įvertinimo stoka;

• neaiškūs lūkesčiai darbe ar pernelyg dideli reikalavimai;

• monotoniškas ar neįdomus darbas;

• darbas chaotiškoje, triukšmingoje, nesaugioje aplinkoje.

Su gyvenimo stiliumi susijusios perdegimo priežastys:

• artimų, palaikančių žmonių nebuvimas;

• aplinkiniai pernelyg daug tikisi;

• pernelyg daug laiko praleidžiama darbe, per mažai laiko skiriama 
laisvalaikiui;

• pernelyg daug prisiimtų pareigų, kai pagalbos iš aplinkinių nėra;

• miego nepakankamumas.

Asmenybės bruožai, kurie gali turėti įtakos perdegimo sindromo pasi-
reškimui:

• polinkis į perfekcionizmą (tobulumo siekimas);

• pesimistinis požiūris į save ir pasaulį;

• noras viską kontroliuoti (nenoras dalį pareigų / užduočių perduoti 
kitiems);

• noras daug pasiekti (didelės ambicijos).

Klausimai, kurie padeda suprasti, kad asmeniui kyla perdegimo rizika:

• Ar pastebėjote kokias nors pasikeitusias mintis apie save ir dar-
bą?

• Kaip apibūdintumėte savo darbo pobūdį (kaip dirbate)?

• Ką kalba kiti žmonės apibūdindami, kaip dirbate?

• Ko atsisakote dėl darbo?

• Kiek jums kainuoja įsipareigojimas dirbti?

• Kodėl jums reikalingas šis darbas ir kodėl jis yra svarbus?

• Kaip šį poreikį patenkinate?

• Kaip apibūdintumėte savo energijos lygį darbe?

• Ar pastebėjote kokius nors energijos lygio pasikeitimus?

• Ką darote, kai jaučiatės pavargę?

• Ar susiduriate su kokiomis nors sveikatos problemomiss?

• Kaip sprendžiate šias sveikatos problemas?

• Kur ieškote pagalbos?

• Kaip rūpinatės savimi?

• Ką veikiate po darbo / savaitgaliais, kai nedirbate?

• Kaip atsiribojate nuo darbo?

• Jeigu pažvelgtumėte į savo darbą iš šalies, ką pastebėtumėte?

• Kokį duotumėte sau patarimą, kurio nesilaikote?

• Kas trukdo jo laikytis?

10 užduotis. Perdegimo lygio įvertinimas. 
Šis įrankis gali jums padėti įvertinti savo perdegimo lygį. Jis padės jums pa-
žvelgti, kaip jaučiatės darbe ir kokios yra jūsų patirtys, kad galėtumėte suprasti, 
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ar jums gresia perdegimas. Ties kiekvienu teiginiu pasirinkite jums labiausiai 
tinkantį atsakymą. Atsakę į visus teiginius, suskaičiuokite bendrą rezultatą ir 
perskaitykite po teiginių lentele pateiktą atitinkamą rezultatų aprašymą. 

http://mvc.lt/wp-content/uploads/2016/07/PROFESINIO-PERDEGIMO-SAVA-
RANKISKO-DARBO-UZDUOTYS.pdf

Teiginiai Kartą 
per 

metus

Kartą per 
mėn. ar 
rečiau

Kartą 
per 

savaitę

Beveik 
kiekvieną 

dieną

Jaučiuosi išsekęs, neturintis fizinių ar 
emocinių jėgų

1 2 3 4 5

Turiu neigiamų minčių apie savo 
darbą

1 2 3 4 5

Esu griežtesnis ir mažiau empatiškas 
asmenims, kurie tikriausiai yra nu-

sipelnę geresnio elgesio

1 2 3 4 5

Mane lengvai suerzina net ir mažos 
problemos, kolegos ar komanda

1 2 3 4 5

Jaučiuosi kolegų nesuprastas ir 
neįvertintas 

1 2 3 4 5

Jaučiu, kad neturiu su kuo pasikalbė-
ti Jaučiu, kad pasiekiu mažiau, negu 

galėčiau

1 2 3 4 5

Jaučiu nemalonų spaudimą savo 
darbo sėkėsi ir rezultatų atžvilgiu

1 2 3 4 5

Jaučiu, kad iš savo darbo negaunu 
to, ko noriu

1 2 3 4 5

Jaučiu esantis netinkamoje darbovi-
etėje ar pasirinkęs netinkamą pro-

fesiją

1 2 3 4 5

Esu nusivylęs kai kuriomis savo darbo 
pareigomis / užduotimis

1 2 3 4 5

Jaučiu, kad organizacinė politika ir 
biurokratija žlugdo mano gebėjimą 

gerai atlikti darbą 

1 2 3 4 5

Jaučiu, kad turiu atlikti daugiau dar-
bų, negu aš praktiškai galiu

1 2 3 4 5

Jaučiu, kad aš neturiu laiko atlik-
ti daug dalykų, kurie yra svarbūs 

geram, kokybiškam darbui

1 2 3 4 5

Jaučiu, kad aš neturiu tiek laiko pla-
navimui, kiek norėčiau

1 2 3 4 5

Suskaičiuokite bendrą rezultatą:

Bendras rezultatas

Rezultatai

Rezultatas Aprašymas
15-18 Perdegimo požymių nėra.
19-32 Yra nežymių perdegimo požymių, išskyrus jei kai kurie veiksniai yra 

ypač sunkūs ir sudėtingi.
33-49 Būkite atsargūs – jūs patenkate į rizikos perdegti grupę, ypač jei tam 

tikrus teiginius pažymėjote 4 ar 5 balais.
50-59 Jums kyla rimta perdegimo rizika. Neatidėliodami imkitės kokių nors 

veiksmų
60-75 Jums gresia ypač rimta perdegimo rizika. Neatidėliodami imkitės 

kokių nors veiksmų

PASTABA. Tai neformalus perdegimo įvertinimo įrankis. Nors jis gali būti ir nau-
dingas įsivertinant perdegimo rizikos lygį, jis nėra patvirtintas ir akredituotas 
mokslininkų, todėl jo nereikėtų naudoti kaip diagnostikos metodo. Todėl šio 
testo rezultatus interpretuokite vadovaudamiesi logika ir sveiku protu. Visada 
įvertinkite ir įvykius, ir savo nuotaikas testo atlikimo metu, kadangi tai irgi gali 
turėti įtakos testo rezultatams!
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Psichologinis atsparumas

Psichologinis atsparumas – tai universalus gebėjimas, leidžiantis asmeniui net 
ir nepalankiomis sąlygomis išlaikyti sveiką, kompetentingą asmenybę ir išveng-
ti, sumažinti ar nugalėti žalojančias negatyvių įvykių ar aplinkybių padarytas 
pasekmes ar padarinius, taip pat gebėjimas pasipriešinti neigiamam aplinkos 
poveikiui.

Psichologinis atsparumas parodo teigiamą individo adaptaciją net ir nepalan-
kiomis aplinkybėmis. Atsparumas yra atviras sutikimas mokytis ir augti, prisiimti 
riziką ir šios rizikos pasekmes. Tai ne apsauga nuo nesėkmės, bet gebėjimas su 
ja susitvarkyti savuoju būdu.

Individualų atsparumą parodo streso lygis, kurį žmogus gali pakelti neprarasda-
mas fundamentalaus gebėjimo siekti tikslų, suteikiančių jo gyvenimui prasmę. 
Didesnis atsparumas reiškia didesnį gebėjimą gyventi pasitenkinimą teikiantį 
gyvenimą.

Psichologinio atsparumo dimensijoms galima priskirti: 

• fizinį atsparumą, t. y.: fiziologinis lankstumas ir adaptyvumas, jėga ir iš-
tvermė, aprūpinimas maisto medžiagomis, poilsis ir jėgų atsistatymas;

• emocinį atsparumą, t. y. emocinis lankstumas ir adaptyvumas, gebėji-
mas nusiraminti ir susikoncentruoti, impulsų kontrolė, geras emocijų reguliavi-
mas, gebėjimas stimuliuoti (-s) pozityvias emocijas, realistinis optimizmas;

• protinį atsparumą, t. y. proto lankstumas ir adaptyvumas, pasitikėjimas 
savimi (galimybėmis ir gebėjimais), gebėjimas pažvelgti globaliai ir iš perspek-
tyvos, gebėjimas integruoti kelis požiūrius vienu metu, mąstymo klaidų atpaži-
nimas, gebėjimas valdyti dėmesį, gyvenimo reiškinių priežastinė analizė, to ką 
galima kontroliuoti kontroliavimas;

• dvasinį atsparumą, t. y. dvasinis lankstumas ir adaptyvumas, vertybės ir 
įsitikinimai (suvokiant), empatija ir atjauta, tolerancija kitų žmonių vertybėms ir 
įsitikinimams, gebėjimas užmegzti ryšius, prasmės /s ėkmės / meilės paieškos.

Pasak J. Neverausko, psichologinio atsparumo apibūdinimui yra išskiriami du 
vienodai svarbūs komponentai: 1) gebėjimas atsigauti (angl. recovery), t. y. ge-
bėjimas atsitiesti susidūrus su sunkumais. Atsparūs žmonės greičiau atgauna fi-
ziologinę, psichologinę ir socialinių ryšių pusiausvyrą po stresą keliančio įvykio; 
ir 2) tvarumas (angl. sustainability), t. y. gebėjimas judėti pirmyn nepalankiomis 
aplinkybėmis. Šia savybe pasižymintys žmonės geba išsaugoti sveikatą bei psi-
chologinę gerovę dinamiškoje ir sudėtingoje aplinkoje.

11 užduotis. 
Atsakykite į klausimus ir užpildykite lentelę.
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12 užduotis. 
Atlikite psichologinio atsparumo testą.

Psichologinio atsparumo skalė
Wagnild & Young, 1993

Nurodymai. Pagal 7 balų skalę įvertinkite, kokiu balu sutinkate su toliau pateiktais tei-
giniais. Atsakant rekomenduojame remtis savo realia patirtimi, o ne tuo, kaip, jūsų 
manymu, turėtų būti. Kiekvieną teiginį įvertinkite atskirai.

   1 2 3 4 5 6 7

Visiškai nesutinku                                       Visiškai sutinku

1. Kai ką nors suplanuoju, įgyvendinu tai.

2. Dažniausiai kaip nors vis tiek susitvarkau.

3. Susitvarkau su savimi geriau negu kiti žmonės.

4. Man svarbu nuolat kažkuo domėtis.

5. Jeigu reikia, galiu būti viena (-as).

6. Didžiuojuosi tuo, ko gyvenime pasiekiau.

7. Paprastai filosofiškai žiūriu ir į sėkmes, ir į nesėkmes. 

8. Sutariu su savimi.

9. Jaučiu, kad galiu daryti daug dalykų vienu metu.

10. Esu ryžtinga (-as).

11. Retai galvoju apie tai, kokia yra visa ko prasmė.

12. Gyvenu orientuodamasi (-s) į tai, ką galiu padaryti šian-
dien.

13. Galiu įveikti sunkumus, nes esu jų patyręs (-usi) anksči-
au.

14. Aš pasižymiu savidisciplina.

15. Išlaikau susidomėjimą tuo, ką darau.

16. Paprastai randu iš ko pasijuokti.

17. Tikėjimas savimi padeda man išgyventi sunkius laikotar-
pius.

18. Nelaimių atveju paprastai esu tas, kuriuo kiti gali pasikli-
auti.

19. Paprastai galiu pažvelgti į situaciją iš įvairių pusių.

20. Kartais prisiverčiu kažką atlikti nepriklausomai nuo to, ar 
noriu to, ar ne.

21. Mano gyvenimas turi prasmę.

22. Daug negalvoju apie dalykus, kurių negaliu pakeisti.

23. Paprastai galiu rasti išeitį iš sunkios situacijos.

24. Turiu pakankamai energijos, kad atlikčiau tai, ko reikia.

25. Nieko tokio, jeigu kažkam nepatinku.

1     2     3     4     5     6    7

1     2     3     4     5     6    7

1     2     3     4     5     6    7

1     2     3     4     5     6    7

1     2     3     4     5     6    7

1     2     3     4     5     6    7

1     2     3     4     5     6    7

1     2     3     4     5     6    7

1     2     3     4     5     6    7

1     2     3     4     5     6    7

1     2     3     4     5     6    7

1     2     3     4     5     6    7

1     2     3     4     5     6    7

1     2     3     4     5     6    7

1     2     3     4     5     6    7

1     2     3     4     5     6    7

1     2     3     4     5     6    7

1     2     3     4     5     6    7

1     2     3     4     5     6    7

1     2     3     4     5     6    7

1     2     3     4     5     6    7

1     2     3     4     5     6    7

1     2     3     4     5     6    7

1     2     3     4     5     6    7

Visus pažymėtus balus susumuokite.

Kaip interpretuoti gautą rezultatą:

• 25-100 balų – labai žemas atsparumas
• 101-115 balų – žemas atsparumas
• 116-130 balų – gana žemas atsparumas
• 131-145 balai - vidutinis atsparumas
• 146-160 balų – gana aukštas atsparumas
• 161-175 balai – labai aukštas atsparumas
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Konfliktai ir jų valdymas
Konfliktas – tai situacija, kai susikerta prieštaringi tikslai, požiūriai, intere-

sai, pozicijos, nuomonės, ir tada kyla gana rimti nesutarimai, kurių metu asmuo 
patiria nemalonius išgyvenimus ir jausmus. Vieni žmonės konfliktų bijo, kiti tie-
siog nemėgsta jų, o dar kiti, net ir konfliktuodami, jaučiasi gana gerai (Totorai-
tis, 2007; Lekavičienės (2006). Visgi, kad ir koks požiūris būtų į konfliktus, jie yra 
natūrali ir neišvengiama tarpasmeninių santykių dalis, todėl darbinėje aplinkoje 
jie taip pat neišvengiami. Būtent dėl patiriamų neigiamų emocijų, įtampos, ga-
limo nesutarimo ar galimų neigiamų ir ilgalaikių pasekmių žmonės dažniau ven-
gia konfliktų, o ne mokosi juos tinkamai valdyti. Konfliktai patys savaime nėra 
nei žalingi, nei naudingi – viskas priklauso nuo to, kaip mes gebame konfliktus 
valdyti, nes tai lemia ir jo pasekmes. Daugelis autorių, nagrinėjantys konfliktų 
eigą, valdymą ir pasekmes, išskiria teigiamas ir neigiamas konflikto pasekmes 
įstaigai ar asmeniui, kurios priklauso nuo to, ar konfliktas valdomas konstrukty-
viai, ar jis valdomas blogai, ar jis visiškai nevaldomas. Tai dar kartą patvirtina, 
kad konfliktų nereikėtų vengti, bet reikėtų lavinti konfliktų sprendimo įgūdžius 

(1 lentelė). (Kasiulis J., Barvydienė V., 2003; Higienos institutas, 2012; 
Guščinskienė J., 2002)

1 lentelė. 

Sumažėja konfliktuojančių pusių įtam-
pa.

Galimi dideli emociniai ištekliai dėl 
dalyvavimo konflikte, prastėja dar-

Viską išsiaiškinus, pagerėja kolektyvo 
ar grupės asmenų santykiai.

Mažėja darbuotojų pasitenkinimas 
darbu, produktyvumas.

Padeda geriau pažinti ir sužinoti kito 
asmens norus, poreikius ir jų tenkin-

Padidėja darbuotojų kaita, padažnėja 
atleidimų, nedarbingumas.

Padeda išspręsti užsisenėjusias prob-
lemas, kurios buvo tarsi nematomos, 

Kolektyve arba tarp konfliktuojančių 
pusių  padidėja įtampa, priešiškumas.

Palengvina ir pagerina bendradarbia-
vimą ir sprendimų priėmimo procesą.

Kartojasi užgaulus, netinkamas elgesys 
vienas kito atžvilgiu. 

Padidina darbuotojų sutelktumą ir įsi-
traukimą į darbą.

Silpnėja darbuotojų bendradarbiavi-
mas.

Atpalaiduojamos emocijos, pašalina-
ma įtampa tarp konfliktuojančių šalių, 

Lieka neišspręstos problemos.

Lieka neišspręstos problemos. 

Kuriamas ir stiprinamas asmeninis 
tapatumas.

Neskatinamos naujovės, ieškojimai. 

Sutelkiami įstaigos nariai, o jų energija 
sukoncentruojama išoriniams sunku-

Jei yra įtraukiami treti asmenys, jie taip 
pat išeikvoja emocinius išteklius.

Skatinamos naujovės, pokyčiai. Per didelis įsitraukimas į konfliktinę 
sąveiką ir dėl to darbui daromi nuos-

Gaunama naujos informacijos apie 
kitą konfliktuojančią pusę, darbuotojai 

Susilpnėja arba nutrūksta konfliktu-
ojančių šalių ryšiai, kita konfliktų šalis 

Susilpnėja arba nutrūksta konfliktu-
ojančių šalių ryšiai, kita konfliktų šalis 

Bendravimo sumažinimas, t. y. pasi-
baigus konfliktui, mažiau organizacijos 

Skatinami pokyčiai ir plėtra santyki-
uose arba organizacijoje, šalinamas 

Pablogėja darbo veiklos efektyvumas 
ir rezultatai.

Sumažėja bendravimas, t. y. pasibai-
gus konfliktui, organizacijos nariai 

Įstaigoje pablogėja socialinis psi-
chologinis klimatas.

       

Konfliktų klasifikavimas
Konfliktus skirtingi autoriai paprastai klasifikuoja skirtingai, tačiau pa-

prastai tam įtakos turi konfliktų klasifikavimo tikslai. Vienas iš klasifikavimų, ku-
ris stebimas mokslinėje literatūroje, yra konstruktyvūs konfliktai ir destruktyvūs 
konfliktai. Šį klasifikavimą lemia tai, ar konfliktų dalyviai yra patenkinti konflikto 
sprendimo eiga, pasekmėmis ir rezultatais. Konfliktas laikomas konstruktyviu, 
jeigu jo dalyviai yra patenkinti konfliktų rezultatais, ar buvo atsižvelgta į abiejų 
pusių poreikius, interesus ir siekius, ar abiem pusėms priimtinos pasekmės, ar 
netaikomi priverstiniai veiksmai. Tuo tarpu destruktyvus konfliktas reiškia, kad 
konflikto šalys yra nusivylusios sprendimo rezultatais ir mano, kad pasekmės 
yra net žalingos. Manoma, kad konfliktas bus destruktyvenis, jei bus taikomos 
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kuo griežtesnės priemonės, kuo daugiau žmonių patirs žalos, kuo didesnė bus 
tokia žala (Klaipėdos valstybinė kolegija. Konfliktų valdymas. Kvalifikacijos to-
bulino programa).

Daug autorių, nagrinėdami konfliktų eigą, juos skirstyto pagal dalyvau-
jančias šalis: ar dalyvis yra vienas asmuo ar keli asmenys, ar asmenų grupės. 
Tokiu būdu dažnai konfliktai klasifkuojami analizuojant jų priežastis, mastą bei 
galimus jų sprendimo būdus ir yra skirstomi į (Lakis J., 2008):

– Asmeninius konfliktus. Asmeniniai konfliktai (dar vadinami vidiniais 
konfliktais), kyla, kai žmogus nėra patenkintas savo darbu arba darbui keliami 
prieštaringi reikalavimai, todėl padidėja stresas, dirglumas, bendra emocinė 
savijauta. Tarkime, žmogus dirba jam nemielą darbą tik dėl didesnio užmo-
kesčio. Laikui bėgant, tokia situacija žmogui baigiasi vidiniais konfliktais, kurių 
pasekmės būna depresija, nerimas, bloga emocinė savijauta. Tokie konfliktai 
kenkia ne tik pačiam asmeniui, bet ir aplinkiniams, turi įtakos darbo kokybei, 
bendravimui su kolegomis arba, pavyzdžiui, su ugdytiniais, jei konflikto dalyvis 
yra pedagogas. 

– Tarpasmeninius konfliktus. Tarpasmeniniai konfliktai kyla, kai nesutam-
pa kelių asmenų nuomonės, požiūriai į tą patį dalyką ar situaciją (vadovų, dar-
buotojų, ugdytinių tėvų ir pan.). Šiuo atveju kiekvienas konflikto dalyvis bando 
įrodyti, kad jo nuomonė, požiūris ar reikalavimas yra svarbesnis.

– Asmens ir grupės konfliktus. Asmens ir grupės konfliktai kyla tada, kai 
susiduria asmeniniai ir grupės interesai, požiūriai ar nuomonės. Dažnai tokie 
konfliktai kyla, kai žmogus nenori ar nesugeba prisitaikyti prie vyraujančių gru-
pės normų. Tokioje situacijoje dėl vieno žmogaus požiūrio visame kolektyve 
atsiranda įtampa.

– Tarpgrupinius konfliktus. Tarpgrupiniuose konfliktuose susiduria kelių, 
mažiausiai dviejų, kolektyve susiformavusių grupių interesai, vertybės, norai, 
prioritetai ar tikslai. Tai gali būti konfliktai tarp įstaigos administracijos ir dar-
buotojų kolektyvo, ugdytinių tėvų ir darbuotojų. 

– Tarporganizacinius konfliktus. Tarporganizaciniai konfliktai kyla tada, 
kai susiduria skirtingų įstaigų interesai.

Konflikto eigą paprastai apibūdina du procesai – konflikto fazės ir konf-
likto etapai, kurie lemia, koks vyrauja konfliktuojančių žmonių elgesys. Konflik-
to fazės yra glaudžiai susijusios su konflikto etapais. Skiriamos keturios fazės, 

kurios konflikto metu gali cikliškai pasikartoti kelis kartus: pradinė fazė, kilimo 
fazė, konflikto pikas ir kritimo fazė. Manoma, kad kuo daugiau ciklų konflikto 
metu pasikartoja, tuo kaskart menkesnės galimybės jį išspręsti. Taip pat verr-
tinama, kaip tarpusavyje yra susiję konflikto etapai, konflikto fazės ir konflikto 
sprendimo galimybės (Almonaitienė J., Antinienė D. ir kt., 2001) (2 lentelė).

2 lentelė. Konflikto raida: konflikto etapų, jo fazių ir sprendimų tarpusa-
vio ryšys 

Konflikto 
fazė

Konflikto etapas Galimybė išspręsti konfliktą 
(%)

Pradinė Konfliktinės situacijos atsiradimas. Konflit-
inės situacijos suvokimas, įsisąmoninimas.

92 %

Kilimo Atviros konflitinės sąveikos pradžia. 46 %
Piko Atviro konflikto plėtra. Mažiau nei 5 %

Kritimo Apie 20 %

13 užduotis. 
Kadangi jau žinoma, kad konfliktinės situacijos sukelia nemažai sunkių 

emocijų (pvz.: pyktį, nerimąs, nusivylimą ir pan.), konfliktai darbe ar asmeni-
nėse situacijose blogina ir pedagogų emocinę savijautą. Todėl tvarkantis su 
sunkiomis emocijomis, svarbiomis tampa dėmesingo įsisąmoninimo (angl Min-
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dfulness) technikos, kurios padeda išgyventi tokias sudėtingas emocijas. Siū-
lome kasdien taikyti toliau aprašytas dvi praktikas, kurios ir padės išgyventi 
neigiamas emocijas.

1 PRAKTIKA. Stebėkite, kaip kasdienybėje kyla neigiamos emocijos, 
pripažinkite ir įvardinkite jas. Tai gali būti nerimas, pyktis, baimė, panika, pavy-
das, neviltis, liūdesys, įsiūtis ar kt.

Pasirinkite vieną iš emocijų, kuri dažnai kyla ir su kuria jums nėra lengva 
tvarkytis. 

Man sunkumų kelianti emocija yra:________________________________
________ 

Dažniausiai šią emociją sukelia: ___________________________________
__________ 

Pagalvokite, kaip paprastai reaguojate, kai kyla ši emocija. Galbūt mė-
ginate ją sumenkinti arba nuslopinti, galbūt daug galvojate apie ją, o gal jau-
čiatės bejėgiškai, sielojatės, kad ji vėl kilo ar pan.? Dažniausiai, reaguodamas 
į šią emociją, aš ______________________________________________________
____________

Prisiminkite, kaip dažniausiai elgiatės, ka kyla ši emocija, pvz.: galbūt su-
rūkote cigaretę, imatės darbų, su kuo nors apie tai kalbatės, einate pabėgioti, 
valgote ar pan. Pamėginkite užrašyti dažniau pasitaikančius elgesio variantus. 
Kad susitvarkyčiau su šia emocija, aš: ____________________________________
__________________________________________ 

Tyrinėdami savo emocijas ir reagavimo į jas būdus, būkite dėmesingi, 
geranoriški ir nesmerkite savęs. Kiek įstengiate, būkite tiesiog neutralaus ste-
bėtojo vaidmenyje. Nereikia keisti savo emocijų ar to, kaip į jas reaguojate. 
Mūsų tikslas – tiesiog patyrinėti jas ir geriau su jomis susipažinti. 

2 PRAKTIKA. Užmerkite akis, įsitaisykite patogiai. Įsisąmoninkite savo 
kūną kaip visumą. Įsisąmoninkite, kad patiriate skausmą, diskomfortą ar sunku-
mą.

Sustokite ir padarykite pauzę, kad ir ką darytumėte.

Įsisąmoninkite savo kvėpavimą ir pradėkite jį stebėti.

Nukreipkite dėmesį į savo kūną, įsisąmoninkite savo pojūčius jame.

Galite savęs paklausti „Ką jaučiu savo kūne?“, „Kuriose kūno vietose?“, 
„Ką tiksliai jaučiu?“ Tiesiog pripažinkite šiuos kūno pojūčius ir išbūkite su jais, 
kiek galite.

Įsisąmoninkite savo emocijas ir nesusitapatinkite su jomis.

Tiesiog jas įvardinkite: „Taip, tai mano pyktis, aš pykstu...“, „Taip, tai 
mano nerimas, aš nerimauju...“, „Taip, tai mano liūdesys, aš liūdžiu...“

Tiesiog būkite su emocijomis, leiskite sau jas pajusti, išlaikykite ryšį su 
jomis, bet nesusitapatinkite su jomis.

Būdami čia ir dabar priimkite emocijas: „Kad ir ką aš jaučiu, aš leidžiu 
sau tai jausti...“

Nuolat grąžinkite save į dabarties momentą, jeigu pastebite, kad mintys 
ar emocijos mus nukelia į praeitį ar ateitį.

Jeigu sunku išbūti, vis nukreipkite dėmesį į kvėpavimą ir pabūkite su 
savo kvėpavimu.

Ir vėl tęskite emocijų įsisąmoninimą ir išbuvimą su jomis, kol norėsite tai 
daryti. Pabaigoje galima savęs paklausti „Ko aš dabar norėčiau, ko man dabar 
reikėtų?“

3 PRAKTIKA. Dar viena praktika, kuri padeda nusiraminti apėmus sun-
kioms emocijoms ir nukreipti dėmesį nuo negatyvių minčių. Tai 5-4-3-2-1 nusi-
raminimo metodas. Pasijutę apimti sunkių emocijų, atlikite šią praktiką ir nusi-
raminę grįžkite spręsti konfliktų.

1. Apsižvalgykite aplink ir esančioje patalpoje raskite 5 daiktus, ku-
riuos galite pamatyti akimis ir juos įsisąmoninti (pvz., matau raudoną rašiklį, 
kuris yra išgraviruotas).

2. Apsižvalgykite aplink ir esančioje patalpoje raskite 4 daiktus, ku-
riuos galite paliesti ranka ir juos įsisąmoninkite (pvz., liečiu geležinę stalo koją, 
kurios vėsumą jaučiu).

3. Apsižvalgykite aplink ir esančioje patalpoje išgirskite 3 garsus, 
kurie sklinda pačioje patalpoje, už jos rbų ar iš jūsų pačių, ir juos įsisąmoninkite 
(pvz., girdžiu lubose esančios lempos skleidžiamą garsą).

4. Apsižvalgykite aplink ir esančioje patalpoje užuoskite 2 kvapus, 
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kuriuos galite pajusti uosle ir juos įsisąmoninkite (pvz., užduodžiu arbatą iš ant 
savo stalo stovinčios puodelio, kurios kvapas braškinis).

5. Apsižvalgykite aplink ir įsisąmoninkite 1 skonį (pvz., iš arbatos 
puodelio suvalgau citrinos gabaliuką, įsisąmoninu jos rūgštumą). 

14 užduotis. 
Kai konflikto metu užklupunka stiprioms emocijoms, atlikite kvėpavimo 

pratimą, kuris padės „nuleisti garą“ ir racionaliau grįžti prie problemos spren-
dimo. Pratimo eiga parodyta 5 pav.

Vienas esminių dalykų konflikto metu – tai pasirinkta asmens konflikto 
sprendimo strategija. Nuo pasirinktos konfliktuojančių pusių strategijos priklau-
so, ar konflikto baigtis turės daugiau neigiamų ar daugiau teigiamų pasekmių 
(Račelytė, 2009). Manoma, kad žmogaus elgesio stilių konkretaus konflikto 
metu nulemia du aspektai: 1) ar žmogus labai nori patenkinti savo asmeninius 
interesus (veikdami kartu ar atskirai); ir 2) ar žmogus apskritai atsižvelgia į kitos 
pusės norus bei interesus (taip pat imdamiesi bendrų ar individualių veiksmų). 
Be to, dažnai pastebima, kad to paties konflikto metu skirtingi žmonės gali tai-
kyti skirtingus elgesio stilius (Klaipėdos valstybinė kolegija. Konfliktų valdymas. 
Kvalifikacijos tobulino programa ). Išskiriami penki konfliktų sprendimo stiliai (3 
pav.):

1. konkurencinis stilius taikomas tada, kai žmogus pirmiausia stengiasi 
patenkinti savus interesus, o kitai pusei yra primetami savi interesai ir sau pa-
lankūs sprendimai bei pasirinkimai. Šį stilių nadojantis žmogus matomas kaip 
aktyvus, individualus, einantis savo keliu asmuo. Ši konflikto sprendimo strate-
gija retai turi įtakos ilgalaikiams rezultatams, nes kitas žmogus jaučiasi apgau-
tas ir ima priešintis. Taip galima elgtis tvirtai tikint savo nuomonės teisingumu 
arba elgesio teisėtumu ar negebant rasti priimtinesnį, civilizuotesnį sprendimo 
būdą, dėl užsispyrimo, agresyvumo arba nekantrumo. Manoma, kad šį stilių 
tinkama naudoti, kai būtini greiti ir ryžtingi veiksmai (pvz., ekstremaliose situa-
cijose), arba priimant sprendimus, ginančius visuomenės interesus;

2. prisitaikymo stilius yra laikomas pasyviuoju metodu. Žmogus yra nuo-
laidus, prisitaikantis, jautrus ir nemėgstantis varžytis, linkęs sumenkinti savus 
interesus ir labiau sureikšminti kitų poreikius. Taip galima elgtis, nes asmuo 
pasiduoda kitų žmonių įtakai, jaučia įtampą, kurią kelia varžymasis, baimę, 
yra pernelyg savikritiškas ir linkęs pateisinti kitus žmones, klaidingai supranta 
pareigingumą, padorumą, mandagumą ir sąžiningumą, ya nesavarankiškas ir 
konformistiškas. Iš esmės, ši strategija naudojama, kai bet kokia kaina stengia-
masi su kita konflikto puse išsaugoti gerus santykius. Manoma, kad šią strate-
giją tinkama naudoti, kai svarstomas klausimas nepažeidžia svarbių interesų, 
kai reikia sukurti palankias sąlygas tolesnėms problemoms spręsti, kai norima 
parodyti geranoriškumą ir sustiprinti partnerio pasitikėjimą. Jei konfliktas nėra 
rimtas, ši strategija pasitelkiama ,,dėl šventos ramybės“;

3. vengimo stilius – tai pasyvus individualus stilius, kai ignoruojami tiek 
savi, tiek kitos pusės interesai. Su šiuo sprendimo būdu nepatenkinami nė vie-
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nos konfliktuojančios pusės interesai, nesiimama jokių aktyvių veiksmų, jie yra 
vengimi ir atidėliojami. Ši strategija naudojama, kai nesutarimas atrodo ne-
svarbus, stengiamasi laimėti laiko. Vengimas sukuria racionalumo iliuziją. Jis 
visokiais būdais maskuojamas pradedant nuo savęs. Visgi, iš tikrųjų, vengimo 
strategija ne tik nesprendžia problemų, bet ir sustiprina oponentą, sukelia jam 
pergalės įspūdį. Problemos vengimas ilgainiui gali tapti asmenybės bruožu, 
tipiška reakcija į kliūtį (bloką). Taip gali būti elgiamasi norint laimėti laiko, ne-
gebant svarstyti problemos ir ieškoti jos sprendimo, susidūrus su netikėtais 
arba neįprastais sunkumais, dėl paties konfliktų sprendimo proceso ir jo pase-
kmių baimių, anksčiau patirtų nesėkmių panašiose situacijose ar neryžtingumo. 
Manoma, kad ši strategija naudinga, kai problema paprasta ir reikia skubiai 
spręsti kitus, svarbesnius klausimus; kai visiškai nėra galimybių patenkinti savo 
interesus; kai nesėkmės tikimybė yra didesnė už galimo sprendimo naudą; kai 
kiti žmonės gali išspręsti šią problemą daug efektyviau; kai problema yra kitos, 
didesnės problemos dalis arba jos pasekmė;

4. kompromisinis stilius – tai toks būdas, kai konflikto dalyviai tarpusavy-
je taiko nuolaidas; kai viena ir kita pusė nusileidžia viena kitai tiek, kad abiejų 
interesai būtų iš dalies patenkinti. Dažniausiai ši strategija taikoma tada, kai 
neįmanoma visiškai suderinti savų ir priešininko interesų. Tai kelio vidurio stra-
tegija atisakant kokių nors dalykų dėl susitarimo. Nors kompromiso strategija 
yra konstruktyviausia iš visų jau aprašytų nekonstruktyvių strategijų, ji suteikia 
galimybę tik iš dalies pašalinti konflikto priežastis. Šiai strategijai būdingas pri-
sitaikėliškumas, neprincipingumas. Manoma, kad šis stilius tinkamas, kai tikslai 
yra svarbūs, tačiau nebūtina jų visų pasiekti; kai susitinka vienodos „galios“ 
partneriai, kategoriškai siekiantys nesuderinamų tikslų; kai reikia pasiekti bent 
laikiną susitarimą sudėtingais klausimais, kai problemosyra  nesudėtingos, 
„vienmatės“;

5. bendradarbiavimo stilius – tai toks būdas, kai sprendimai ir dalyviai 
yra aktyvūs, vienas su kituužmezga dialogą. Manoma, kad tai yra sėkmingiausia 
strategija, kurią taiko abi konfliktuojančios pusės. Žmonės aktyviai dalyvauja 
sprendžiant konfliktą ir randa abi puses tenkinantį sprendimą. Toks asmuo geba 
maksimaliai suderinti savo atkaklumą ir suderinamumą. Jis ne konkuruoja, o ko-
operuojasi: kviečia partnerį bendradarbiauti ir pats tam sudaro visas reikalingas 
sąlygas. Manoma, kad ši strategija tinkama, kai sprendžiamos problemos yra 
sudėtingos ir kompromisas netinka; kai norima įgyti naujos patirties; kai spren-
dimo įgyvendinimas gali užtrukti gana ilgą laiką; kai sprendimo įgyvendinimo 

sėkmė labai priklauso nuo abiejų partnerių pasitenkinimo juo; kai reikia sude-
rinti daugumos partnerių arba žmonių grupių interesus; kai nujaučiama, kad 
tikroji problemos priežastis dar nėra žinoma.

3 pav. Konfliktų sprendimo būdai (pagal Thomas–Kilmann)

15 užduotis. Atlikite konfliktų sprendimo būdų tyrimo testą ir 
sužinokite, koks yra jūsų vyraujantis konfliktų sprendimo būdas. Instrukcija. Kie-
kviename skaičiumi pažymėtame punkte pasirinkite jums tinkantį vieną teiginį 
ir apibraukite atitinkamą jo raidę. Tikslas – išsiaiškinti, kokiu būdu jūs sprendžia-
te konfliktus. 

1. A. Kartais leidžiu kitiems prisiimti atsakomybę už problemos sprendi-
mą. 

    B. Nesideriu dėl klausimų, dėl kurių mes nesutariame, bet stengiuosi 
iškelti tuos dalykus, dėl kurių mūsų nuomonės sutampa.

2. A. Spręsdamas problemas, stengiuosi rasti kompromisą.

  B. Kartais savo norus aukoju dėl kitų žmonių interesų.

3. A. Paprastai aš tvirtai siekiu užsibrėžtų tikslų.

    B. Kartais savo norus aukoju dėl kitų žmonių interesų.

4. A. Sprendimui stengiuosi rasti kompromisą.

    B. Kartais savo norus aukoju dėl kitų asmenų interesų.
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5. A. Priimdamas kokį nors sprendimą, visada pasitelkiu į pagalbą ir ki-
tus. 

    B. Stengiuosi padaryti viską, kas įmanoma, siekdamas išvengti nerei-
kalingos įtampos.

6. A. Stengiuosi nesusikurti sau nemalonumų. 

   B. Stengiuosi kovoti už savo poziciją.

7. A. Stengiuosi atidėti klausimą, kol randu laiko jį apsvarstyti.

    B. Kai kuriais klausimais nusileidžiu mainais į kitus dalykus.

8. A. Paprastai aš tvirtai siekiu užsibrėžtų tikslų.

    B. Visus rūpimus klausmus ir sunkumus siekiu iškart iškelti į viešumą.

9. A. Jaučiu, kad ne visada verta jaudintis dėl kai kurių skirtumų.

    B. Dėl savo sekių aš dedu visas pastangas.

10. A. Tvirtai siekiu užsibrėžtų tikslų. 

      B. Sprendimui stengiuosi rasti kompromisą.

11. A. Visus rūpimus klausmus ir sunkumus siekiu iškart iškelti į viešumą.

      B. Aš galėčiau užglaistyti nesusipratimus ir taip išsaugoti mūsų san-
tykius.

12. A. Kartais vengiu laikytis požiūrio, kuris galėtų sukelti prieštaravimų.

      B. Aš leisiu kitam asmeniui laikytis tam tikros pozicijos, jei jis leis man 
turėti savo nuomonę.

13. A. Aš siūlau tarpinį variantą. 

     B. Darau spaudimą siekdamas įrodyti savo teiginius.

14. A. Aš išsakau kitam žmogui savo mintis ir jo prašau padaryti tą patį. 

      B. Stengiuosi parodyti viską, ką galiu, kad tik išvengčiau nereikalin-
gos įtampos.

15. A. Aš galiu užglaistyti nesusipratimus ir taip išsaugoti mūsų santy-
kius.

      B. Stengiuosi padaryti viską, ką galiu, kad tik išvengčiau nereikalin-
gos įtampos.

16. A. Stengiuosi neužgauti kito jausmų.

      B. Stengiuosi įtikinti kitą žmogų savo požiūrio teisingumu.

17. A. Paprastai aš tvirtai siekiu užsibrėžtų tikslų. 

      B. Stengiuosi padaryti viską, ką galiu, kad tik išvengčiau nereikalin-
gos įtampos.

18. A. Galiu leisti kitiems laikytis savo požiūrio, jei žinočiau, kad tai jiems 
suteikia laimės.

      B. Aš leisiu kitam žmogui laikytis savo nuomonės, jei jis leis ir man 
turėti savąją.

19. A. Stengiuosi nedelsdamas išsiaiškinti visus rūpimus klausimus ir 
sunkumus. 

      B. Stengiuosi atidėti klausimą, kol randu laiko jį apsvarstyti.

20. A. Siekiu nedelsdamas išnagrinėti mūsų skirtumus. 

      B. Stengiuosi rasti tinkamą abiejų mūsų laimėjimų ir praradimų derinį.

21. A. Derybų pradžioje stengiuosi būti atidus kito žmogaus pageidavi-
mams. 

      B. Visada stengiuosi tiesiogiai diskutuoti apie problemą.

22. A. Stengiuosi rasti tarpinį jo (jos) ir savo paties požiūrį.

    B. Aš reiškiu savo norus.

23. A. Labai dažnai man rūpi, kaip patenkinti visų mūsų pageidavimus. 

      B. Kartais leidžiu kitiems prisiimti atsakomybę už problemos spren-
dimą.

24. A. Jei kito asmens požiūris jam (jai) būtų labai svarbus, aš stengčiausi 
patenkinti jo (jos) pageidavimus. 

     B. Stengiuosi padaryti įtaką kitam asmeniui ir nusileisti iki kompromi-
so.
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25. A. Stengiuosi kitam žmogui paaiškinti savo požiūrio logiką ir naudą.

      B. Derybų pradžioje stengiuosi būti atidus kito žmogaus pageidavi-
mams.

26. A. Aš siūlau tarpinį variantą.

      B. Beveik visada rūpinuosi patenkinti visų mūsų pageidavimus.

27. A. Kartais vengiu laikytis požiūrio, kuris galėtų sukelti prieštaravimų.

       B. Galėčiau leisti kitiems žmonėms laikytis savo požiūrio, jei žinočiau, 
kad tai jiems suteikia laimės.

28. A. Paprastai aš tvirtai siekiu užsibrėžtų tikslų.

       B. Paprastai siekiu kito pagalbos priimdamas kokį nors sprendimą.

29. A. Jaučiu, kad ne visada verta jaudintis dėl kai kurių skirtumų.

      B. Aš siūlau tarpinį variantą.

30. A. Stengiuosi neužgauti kito asmens jausmų. 

      B. Aš visada dalijuosi sunkumais su kitu asmeniu, taigi, mes galime 
sunkumą išspręsti.

Atsakymai: 

Varžymosi būdas

3 numeris – atsakymas A, 6 numeris – atsakymas B, 8 numeris – atsakymas A, 
9 numeris – atsakymas B, 10 numeris – A, 13 numeris – B, 14 numeris – B, 16 
numeris – B, 17 numeris – A, 22 numeris – B, 25 numeris - A, 28 numeris – A.

Bendradarbiavimo būdas

2 numeris – atsakymas B, 5 numeris – atsakymas A, 8 numeris – atsakymas B, 
11 numeris – atsakymas A, 14 numeris – atsakymas A, 19 numeris – atsakymas 
A, 20 numeris – atsakymas A, 21 numeris – atsakymas B, 23 numeris – atsaky-
mas A, 26 numeris – atsakymas A, 28 numeris – atsakymas B, 30 numeris – at-
sakymas B.

Kompromiso būdas

2 numeris – atsakymas A, 4 numeris – atsakymas A, 7 numeris – atsakymas B, 
10 numeris – atsakymas B, 12 numeris – atsakymas B, 13 numeris – atsakymas 
A, 18 numeris – atsakymas B, 20 numeris – atsakymas B, 22 numeris – atsaky-
mas A, 24 numeris – atsakymas B, 26 numeris – atsakymas A, 29 numeris –at-
sakymas A.

Vengimo būdas

0 numeris – atsakymas A, 5 numeris – atsakymas B, 6 numeris – atsakymas A, 7 
numeris – atsakymas A, 9 numeris – atsakymas A, 12 numeris – atsakymas A, 15 
numeris – atsakymas B, 17 numeris – atsakymas B, 19 numeris – atsakymas B, 
23 numeris – atsakymas B, 27 numeris – atsakymas A, 29 numeris – atsakymas 
B.

Prisitaikymo (nusileidimo) būdas

1 numeris – atsakymas B, 3 numeris – atsakymas B, 4 numeris – atsakymas B, 11 
numeris – atsakymas B, 15 numeris – atsakymas A, 16 numeris – atsakymas A, 
18 numeris – atsakymas A, 21 numeris – atsakymas A, 24 numeris – atsakymas 
A, 25 numeris – atsakymas B, 27 numeris – atsakymas B, 30 numeris – atsaky-
mas

Savivertė 
ir jos įtaka psichologinei gerovei
Savęs vertinimo sąvoka tiek populiariojoje psichologijoje, tiek ir moks-

liniuose šaltiniuose turi daug skirtingų apibrėžimų (savivertė, savigarba, pasiti-
kėjimas savimi ir pan.). Kartais šios sąvokos vartojamos kaip sinonimai, o kartais 
– kaip skirtingą prasmę turintys psichologiniai konstruktai. Šiame leidinyje var-
tojama pasitikėjimo savimi sąvoka. Pasitikėjimas savimi yra suprantamas kaip 
pačio žmogaus savęs priėmimas, savo savybių, gebėjimų, galimybių ir vietos 
tarp kitų žmonių vertinimas. Pasitikėjimas savimi atspindi mūsų požiūrį į save: 
tai, ką galvojame apie save, kokią vertę ir savybes sau priskiriame ir kaip jau-
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čiamės. Tai besąlygiškas savęs priėmimas, pagarba ir meilė sau tokiam, koks 
esi, savo unikalumo supratimas ir priėmimas. Teigiamas savęs vertinimas sie-
jamas su aukšta savigarba, o neigiamas – su žema savigarba. Savęs vertinimas 
yra vienas iš esminių reiškinių, nuo kurių priklauso, kokie bus asmens santy-
kiai su aplinkiniais žmonėmis, koks bus veiklos aktyvumas, drąsa mokytis naujų 
įgūdžių, požiūris į savo laimėjimus ir nesėkmes, savikritiškumas, reiklumas sau, 
tikslų kėlimas ir jų siekimas. Manoma, kad nuo savivertės priklauso ir daug kitų 
kasdienių situacijų žmogaus gyvenime, ypač, koks bus tų situacijų vertinimas 
(Psichologijos žodynas, 1993). Savivertė yra žmogaus jutimas ir supratimas, kad 
jis yra pajėgus atlikti tuos uždavinius, kuriuos jam kelia gyvenimas ir kuriuos 
jis kelia pats sau. Adekvatus savo vertės suvokimas yra laikomas svarbiausia 
asmenybės charakteristika, nuo kurios priklauso elgesys įvairiausiose gyveni-
mo srityse. Tai turi didelės įtakos žmonių tarpasmeniniams santykiams, veiklos 
efektyvumui, apsisprendimams krizinėse situacijose. Bendroji žmogaus saviver-
tė gali būti žema, tačiau tam tikrose srityse jis gali jaustis vertingas ir gabus 
(Pasitikėk savimi labiau. Pasitikėjimo savimi stiprinimo praktinės užduotys).

Kaip matyti iš anksčiau pateiktos informacijos, pasitikėjimas savimi veikia 
daug žmonių veiklos sričių, savęs suvokimą ir elgesį. Todėl labai svarbu įvertin-
ti, kokiomis savybėmis pasižymi savimi pasitikintys ir savimi nepasitikintys žmo-
nės (Pasitikėk savimi labiau. Pasitikėjimo savimi stiprinimo praktinės užduotys).

Lentelė. Autorių išskiriami savimi pasitikinčių ir savimi nepasitikinčių 
žmonių bruožai

SAVIMI PASITIKINTYS ŽMONĖS SAVIMI NEPASITIKINTYS ŽMONĖS

Savimi pasitikintis žmogus žino savo sti-
priąsias ir silpnąsias savybes, priima ir 

Dažnas kaltės, gėdos jausmas, patiria-
ma įtampa ir nerimas.

Žino, ką savyje nori tobulinti, ir sėkmingai 
tai daro.

Jaučiasi esąs nieko vertas, prastesnis už 
kitus.

Didžiuojasi savo pasiekimais ir ramiai 
priima nesėkmes bei kritiką.

Nepasitikinčiam savimi žmogui sunku 
priimti save tokį, koks yra, netgi sunku 

Yra tolerantiškas sau ir kitiems. Dažnai pervertinamos ir akcentuojamos 
neigiamos savybės ir nuvertinamos, ig-

Jaučiasi esantis „savo laimės kalvis“, 
jaučia, kad „viskas yra jo rankose“.

Nuvertina savo pasiekimus ir pernelyg 
emocionaliai priima nesėkmes bei kri-

Prisiima atsakomybę už savo veiksmus ir 
pasirinkimus.

Griežtas ir reiklus sau bei kitiems.

Moka ir gali pasakyti „ne“. Mano, kad laimę jam turi suteikti kiti, 
jaučiasi bejėgis pats kažką keisti savo 

Užsibrėžia adekvačius, galimybes ir 
kompetencijas atitinkančius tikslus ir 

Slopina emocines reakcijas ir jų raišką 
(pvz.: džiaugsmą, pyktį, liūdesį ir kt.). 

Entuziastingai priima naujus iššūkius ir 
pokyčius.

Leidžia sau patirti ir socialiai priimtinais 
būdais išreikšti įvairias emocines reakci-

Bijo prisiimti atsakomybę už savo 
veiksmus, elgesį bei sprendimus.

Jaučiasi esąs toks pat vertingas, kaip ir 
kiti.

Jam sunku pasakyti „ne“, nes baimina-
si galimos aplinkinių reakcijos, galimo 

Stiprus „Aš galiu“, „Man pavyks“ 
jausmas.

Vengia neapibrėžtumo ir sudėtingų situ-
acijų.

Vertina kitų nuomonę, tačiau esant 
poreikiui gali veikti ir be pritarimo ar pa-

Sunku atsakyti į klausimus „Kokie yra 
mano tikslai?“, „Ko iš tikrųjų aš noriu?“. 

Būdingos įvairios emocijos, tačiau do-
minuoja pozityvios ir vidinė ramybė.

Dominuoja nuostatos, kad „Man ne-
pavyks“, „Aš nesugebėsiu to padaryti“.

Esant poreikiui, gali pripažinti, kad jam 
reikalinga kitų pagalba, ir drąsiai prašo 

16 užduotis. Kad atpažintumėte savo dabartinę būseną ir elgesį, 
siūlome atlikti „Blob Tree“ testą. Testo autorius yra britų psichologas Pipas 
Wilsonas, emocinio intelekto ir mokymosi proceso organizavimo ekspertas. Šis 
testas buvo sukurtas siekiant išsiaiškinti, kokie buvo mokiniams pirmieji metai 
mokykloje. Tačiau jis tinka ir suaugusiesiems, nes puikiai padeda suprasti, koks 
(galimai) yra jūsų požiūris į gyvenimą ir kokį vaidmenį dabar atliekate savo gy-
venime. Taip pat padeda įsivertinti, kokį vaidmenį, kokią būseną norėtųs išgy-
venti, jei esama netenkina. Tai labai atpalaiduoja, padeda perkelti dėmesį į tai, 
kuo norėtume būti ar kokį socialinį vaidmenį sau prisiskirti. Įsivertinus tolesniu 
etapu svarbu iškelti sau klausimą, ką aš galiu padaryti, kad būčiau norimoje pa-
dėtyje? Kokius veiksmus turėčiau atlikti? Kokius tikslus sau kelti ir kokie etapai 
šiems tikslams įgyvendinti ir jų įgyvendinimo laikotarpis? Ši užduotis padeda 
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padidinti pasitikėjimą savimi, siekiant užsibrėžtų tikslų, aktyvinant elgesį ir ne-
susitaikant su esama padėtimi, kuri galbūt netenkina. 

Įsižiūrėkite į visus šio paveiksliuko veikėjus ir pasirinkite tą, kuris jums 
atrodo artimiausias, primenantis jums save patį dabar. Tada išsirinkite žmoge-
liuką, į kurį nesate, bet gal visai norėtumėte būti panašūs ateityje.

Atsakymai:

Jei rinkotės: 1, 3, 6 arba 7 – jus galima apibūdinti kaip ryžtingai tikslo siekiantį 
žmogų, kuris nebijo jokių kliūčių;

2, 11, 12, 18 arba 19 – esate komunikabili asmenybė, visada pasirengusi padėti 
savo draugams;

4 – stabili gyvenimiška pozicija, noras pasiekti visko, ko trokštate be kliūčių;

5 – dažnai jaučiatės pavargę, silpni, jums trūksta energijos;

9 – esate linksmas žmogus, mėgstate pramogas;

13 arba 21 – esate užsisklendęs savyje, jus dažnai kankina nerimas, nesate linkę 
daug bendrauti su aplinkiniais;

8 – mėgstate atsiriboti, pasinerti į apmąstymus ir savo pasaulį;

10 arba 15 – normaliai prisitaikote prie gyvenimo, jaučiatės patogiai;

14 – krentate į emocinę bedugnę, greičiausiai išgyvenate emocinę krizę;

20 – vertinate save labai gerai. Esate užkietėjęs lyderis, norite, kad žmonės 
klausytųsi tik jūsų nuomonės;

16 – jaučiatės pavargęs nuo būtinybės palaikyti kitą, bet, gali būti, matote, kad 
17 numeris jus apkabina – tokiu atveju esate linkęs vertinti save kaip žmogų, 
apsuptą dėmesio.
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17 užduotis. Įvertinkite pasitikėjimą savimi pagal Rosen-
bergo savigarbos (angl. Rosenberg Self-Esteem) vertinimo skalę.

Toliau pateikiama 10 teiginių. Atidžiai juos perskaitykite ir įvertinkite, kiek kiekvienas 
teiginys atitinka jūsų požiūrį į save. Pasirinkite vieną iš keturių atsakymo variantų: ,,vi-
siškai sutinku“, „sutinku“, „nesutinku“ ir ,,visiškai nesutinku“.

Teiginiai Visiškai sutinku Sutinku Nesutinku Visiškai nesut-

Manau, kad 

Man atrodo, 

Apskritai, aš 

Darbus atli-

Manau, kad 

Aš teigiamai 

Apskritai, aš 

Aš norėčiau 

Aš tikrai kartais 

Kartais galvoju, 

Rezultatai:

1) 1, 2, 4, 6, 7 klausimai:

VS – 3

S – 2

N – 1

VN – 0

2) 3, 5, 8, 9, 10 klausimai:

VN – 3

N – 2

S – 1

VS – 0

Galimi balai: 0–30. Žemesnis negu15 balų skaičius parodo galimai per mažą 
savigarbą (pasitikėjimą savimi). 15–25 balai nurodo vidutinę savigarbą (pasiti-
kėjimą savimi).

18 užduotis. Klausimai, padedantys atrasti teigia-
mus dalykus savyje.
• Ką savyje mėgstate, kad ir koks mažas ar trumpalaikis dalykas tai būtų?

• Kokių savybių turite, net jei jos ir nėra tobulos visu 100 %?

• Ką kiti žmonės jumyse vertina / už ką giria? Už ką dėkoja? Ko prašo pa-
daryti?

• Kokias savybes ir poelgius vertinate kituose? Kokios iš jų būdingos ir 
jums (net jei mažesniu mastu)?

• Kokias savo savybes įvertintumėte, jei tai būtų kito žmogaus savybės?

• Kokius savo daromus dalykus vertintumėte, jei tai padarytų kitas žmo-
gus?

• Ką pasiekėte savo gyvenime, net jei tai yra ir mažas dalykas?

• Kokių gabumų ar talentų turite, net jei jie maži?

• Kokių įgūdžių įgijote? Ką mokate atlikti? (Darbas, namai, laisvalaikis, so-
cialinis gyvenimas)

• Kaip apibūdintumėte save kaip... (pvz.: draugą, motiną, kolegą)? Koks 
(-ia) esate kaip...?

• Kaip jus apibūdintų žmogus, kuriam jūs rūpite ir kuris yra jūsų pusėje?

• Ką darote dėl kitų žmonių / atsižvelgdami į jų poreikius? Kokias jūsų sa-
vybes tai atspindi?

• Ar esate žiaurus, nesąžiningas, nepatikimas, (...) žmogus? Jei ne, vadina-
si, esate kitoks. Koks esate?

• Su kokiais iššūkiais savo gyvenime susidūrėte? Kokį nerimą bandėte 
įveikti? Kokias jūsų savybes tai parodo?
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19 užduotis. Kad sustiprintumėte savo pasitikėjimą 
savimi, kviečiame atliktį šią užduotį „5x10 asmeninių 
pozityvumų“.
• Išvardinkite 10 pozityvių asmeninių savybių,

• Išvardinkite 10 Jūsų gyvenimo pasiekimų.

• Išvardinkite 10 dalykų dėl kurių Jūs esate geras kitiems.

• Išvardinkite 10 netikėtų savo gyvenimo sėkmių.

• Išvardinkite 10 būdų, kaip jūs palaikote, padedate kitiems.

20 Užduotis. Jennice Vilhauer 30 dienų 
savivertės stiprinimo pratimas. 
Šis pratimas padės jums lavinti gebėjimą koncentruoti dėmesį į pozityvius da-
lykus: prie lovos pasidėkite popieriaus lapą ir kiekvieną vakarą prieš miegą 
užrašyk tris dalykus, kurie šiandien jums savyje patiko; ryte, prieš išlipdami iš 
lovos, perskaityk tris iš vakaro užrašytus dalykus; kasdien prirašykite po 3 nau-
jus teigiamus dalykus apie save; pildyk sąrašą 30 dienų. 

21 Užduotis. „Koliažas“.  
Jums prireiks nenaudojamų žurnalų, popieriaus lapo, žirklių ir klijų. Iš žurnale 
esančių paveikslėlių ir žodžių sukurkite savo koliažą, apibūdinantį jūsų asmeninį 
pokytį. Sukurkite pimąjį koliažą „Aš ir mano dabartis“, o antrąjį koliažą „Aš ir 
mano ateitis“. Darydami koliažą „Aš ir mano ateitis“ galite užduoti sau klausi-
mus „Kokiais dalykais esu patenkintas savo dabartyje?“, „Ką galėčiau pakeisti, 
kad įvyktų pokytis?“ 

22 Užduotis. „Knyga apie mane“.  
Sulenkite kelis A4 formato lapus, tarsi kurtumėte knygą pavadinimu „Laiškas 
sau“. Knygą aplenkite patinkančios spalvos spalvoto popieriaus lapu ir visus 
lapus susekite arba suklijuokite. Ant viršelio užrašykite knygos pavadinimą. Pir-

majame puslapyje nupieškite savo (pasitikinčio savimi) portretą. O toliau kie-
kviename kitame puslapyje užsirašykite po nebaigtą sakinį, kurį turite pabaigti: 
„Aš džiaugiuosi...“, „Man nepatinka...“, „Aš ilgiuosi...“, „Aš niekada nepa-
miršiu...“, „Aš pavargstu, kai...“, „Mano mėgstamas užsiėmimas yra...“, „Man 
liūdna, kai...“, „Man labai gerai sekasi...“, „Aš bijau...“, „Mano tikslas yra...“. 
Užbaigę sakinius, galite iliustruoti savo knygą.

23 užduotis. Afirmacijos.
Patogiai įsitaisykite ramioje vietoje, kur niekas netrukdytų. Susikaupkite.

Užrašykite apie save vieną neigiamą mintį, apie kurią vis galvojate. Greta pa-
rašykite priešingą pozityvų teiginį. Pavyzdžiui, apie save galvojate ,,Aš darau 
labai daug klaidų‘‘, o greta parašykite ,,Aš esu gabus ir patyręs‘‘.

Afirmacija turi būti trumpa, kad būtų lengva ją įsiminti.

Afirmaciją pradėkite žodžiais ,,Aš‘‘ arba ,,Mano‘‘.

Afirmacijas rašykite esamuoju laiku.

Nepradėkite afirmacijos žodžiais ,,Aš noriu‘‘ arba ,,Man reikia‘‘.

Patikrinkite, ar visos afirmacijos yra teigiamos formos.

Afirmacijose įterpkite emocijų, pvz.: „Aš jaučiu...“, „Aš susijaudinęs, nes galiu 
išreikšti, ką galvoju‘‘.

Sukurkite afirmacijas, kurios bus veiksmingos. Jeigu parašysite afirmaciją, kuria 
mažai tikite, užrašykite ją kitaip. Pavyzdžiui:

,,Aš esu atviras žinojimui, kad ...‘‘, ,,Noriu tikėti, kad...‘‘.
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Pozityvioji psichologija
Pozityvioji psichologija yra nauja psichologijos mokslo šaka, kuri analizuoja 
žmogiškąsias dorybes ir stiprybes, padedančias asmenims ir jų bendruome-
nėms suklestėti. Ši psichologijos mokslo sritis moksliniais tyrimais siekia atrasti 
optimalų žmogaus funkcionavimą, nustatyti ir puoselėti žmogiškojo genialumo 
apraiškas ir talentus, sustiprinti kasdienį pasitenkinimą gyvenimu, nesiekiant 
gydyti sudėtingų psichikos sutrikimų. Pozityviosios psichologijos terminas pir-
mąsyk buvo paminėtas 1954 m.  Abraham Maslow knygoje „Motyvacija ir as-
menybė“. Pagrindinis šios krypties atstovas ir teorijos vystytojas yra Martinas 
Seligmanas, kuris yra ir „Išmokto optimizmo (1990)“ teorijos autorius. Jis ra-
gina tyrinėti, kaip ugdyti žmogiškuosius talentus ir pagerinti žmonių kasdienį 
gyvenimą, kad žmonės patirtų daugiau laimės jausmo (Compton, W. C., 2005). 

Martinas Seligmanas yra sukūręs metodiką (Atribucijos stiliaus klausimynas), 
pagal kurią žmones galima suskirstyti į du tipus – optimistus ir pesimistus. Šia 
metodika jis jau daugelį metų tiria vaikus, sportininkus, politikus, verslininkus, 
organizacijų darbuotojus. M. Seligmano teigimu, pagal optimizmo lygį galima 
prognozuoti, kaip žmogui seksis mokytis, versle, politikoje ar karjeroje. Ma-
noma, kad optimistai savo gyvenime pasiekia daugiau, nes pats optimizmas 
suteikia pasitikėjimo savimi, motyvuoja ir suteikia jėgų siekti savo tikslų. Ma-
noma, kad optimistai yra ir atsparesni infekcinėms ir lėtinėms ligoms. Pasak 
M. Seligmano, žmonės gali išmokti būti optimistais keisdami savo negatyvias 
nuostatas apie save, savo ateitį, stebėdami jiems reikšmingus asmenis. Vienas 

iš bruožų, atskiriančių optimistus nuo pesimistų – santykis su savimi. Pesimistai 
su savimi elgiasi blogai, tarsi kritiškas, ciniškas žmogus. Pesimistai sau sako: 
„Tau nepavyko“, „Tu kvailas“, „Tau nesiseks“, „Tau negali pasisekti“, „Tu ne-
sugebėsi“. Toks pat jų požiūris į kitus, gyvenimą, ateitį – „viskas blogai“, „nieko 
gero“, „bukas egzistavimas“. Jie sau ir gyvenimui yra tarsi žiaurūs tėvai savo 
vaikams: kritikuoja, ieško trūkumų, nepastebi gerų dalykų (Diržytė A., 2021).

Pozityvioji psichologija, orientuodamasi į asmens dorybes ir stiprybes, siekia 
didinti žmonių laimės pojūtį. Manoma, kad laimingi, optimistiški žmonės vidu-
tiniškai dažniau (Lyubomirsky S., 2007):

• turi daugiau draugų ir juos labiau mėgsta kiti žmonės;

• yra labiau linkę bendradarbiauti, padėti kitiems ir aukoti labdarai;

• yra kūrybiškesni;

• yra energingesni ir produktyvesni;

• yra geresni vadovai ir derybininkai;

• uždirba daugiau pinigų;

• turi geresnę imuninę sistemą; 

• yra psichologiškai atsparesni nesėkmėms;

• yra sveikesni ir ilgiau gyvena;

• labiau pasitiki savimi ir turi stipresnį savivertės jausmą;

• būdami laimingesni, yra naudingesni savo šeimoms ir visuomenei.

Šie privalumai rodo, kad pozityviosios psichologijos mokslą reikia įtraukti ir į 
pedagogų darbą, mokant juos stiprinti savo jau turimus resursus, ieškant ir 
ugdant naujas stiprybes.

Pozityvioji psichologija siūlo moksliškai patvirtintų būdų, kaip konkrečiam indi-
vidui atsirinkti tuos veiksmus, kurie turi daugiausia galimybių padaryti jį laimin-
gesnį. Vieni iš jų – veiksniai, kurie turi įtakos ilgalaikei laimei, ir, manoma, kad 
žmogus gali kontroliuoti 40 proc. dalykų, kurie suteikia laimės (Lyubomirsky S., 
2007):

• gerų santykių su šeima sąmoningas puoselėjimas;

• dažnas ir nuoširdus dėkingumo išreiškimas;
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• dažnas mėgavimasis esamuoju momentu (nenukrypimas mintimis kur 
nors kitur);

• nuoširdus paslaugumas;

• optimizmas;

• reguliarūs fiziniai pratimai;

• psichologinis atsparumas nesėkmėms. 

24 užduotis. Kviečiame kasdien skirti laiko ir atlikti „Dėkingumo meditaciją“ 
(praktika iš J. Neverausko studijų medžiagos „Įsisąmoninimu (Mindfulness) 
grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindai“, LSMU). 

• Patogiai atsisėskite, išsitieskite, bet neįsitempkite, kad jaustumėte savo 
kūną.

• Įsisąmoninkite savo kūną kaip visumą, savo kvėpavimą, tarsi įsižeminki-
te.

• Galite pabandyti vizualizuoti savo mokinius, vaikus, klientus (kolegas). 
Leiskite iškilti jų vaizdiniams.

• Įsisąmoninkite ir pasakykite sau, už ką esate jiems dėkingi.

• Daug negalvodami, kuo spontaniškiau atverkime savo protą ir širdį trims 
dalykams, kurie sukelia jums dėkingumą savo mokiniams, vaikams, klientams, 
kolegoms.

• Dabar įsivaizduokite save kaip auklėtoją, mokytoją.

• Įsisąmoninkite ir pasakykite sau, už ką esate dėkingi sau, kaip mokytojui.

• Daug negalvodami, kuo spontaniškiau atverkite savo protą ir širdį trims 
dalykams, kurie sukelia mums dėkingumą sau.

• Padėkokite sau už šią praktiką ir, kai būsime pasiruošę, užbaikite prati-
mą.

Paul Lawrence ir NitinNohria (Harvardo universitetas) išskyrė 4 varomąsias jė-
gas (J. Neverauskas):

• apsaugoti save, tuos, kuriuos mylime, tai, ką mes turime, tai, kuo mes 
tikime, ir tai, ką mes vertiname (vertybes);

• gauti daiktų ir patirčių, gerinančių mūsų statusą, lyginant su kitais žmo-
nėmis, ir, ką mes galime vadinti varomąja jėga pasiekti ir konkuruoti (sėkmės 
troškimas);

• susisieti: a) ilgalaikiuais santykiais dėl abipusio rūpesčio ir įsipareigoji-
mo, b) socialiniais santykiais dėl malonumo ir bendrystės, c) susitelkiant į di-
deles grupes dėl kooperacijos (bendradarbiavimo) norint užsitikrinti resursus ir 
daryti įtaką;

• mokytis ir suprasti pasaulį, save pačius, valdyti gyvenimą, eksperimen-
tuoti, atsinaujinti ir kurti (mokymosi).

Manoma, kad visi žmonės turi stiprybių, kurios gali būti sutelktos gyvenimo 
kokybės gerinimui, laimės didinimui, kad ir kokie būtų gyvenimo sunkumai. Po-
zityviosios psichologijos kūrėjai ir puoselėtojai identifikavo 24 stiprybes (cha-
rakterio dorybes ir stiprybes), kurios yra laikomos teigiamomis žmogaus būdo 
savybėmis absoliučioje daugumoje pasaulio kultūrų. Turima mokslinių įrody-
mų, kad šių stiprybių puoselėjimas ir naudojimasis jomis leidžia žmogui būti 
laimingesniu (Peterson C. Ir Seligman M. E. P., 2004). Lentelėje yra išskiriamos 
24 charaketrio stiprybės, suskirstytos į 6 grupes.

Grupė Stiprybės
Žinios ir išmintis Penkios stiprybės, padedančios įgyti žinių ir jas panaudoti: kūry-

biškumas, smalsumas / žinių siekimas, žvelgimas į pasaulį atviromis 

akimis (angl. Openmindedness), meilė mokymuisi, gebėjimas 

žiūrėti iš kito taško ir išmintis.
Drąsa Keturios stiprybės, padedančios siekti tikslų: narsumas, atkak-

lumas, principingumas ir gyvybingumas.
Žmoniškumas Trys stiprybės, pritraukiančios kitus žmones ir padedančios būti 

draugišku / užmegzti draugystę: meilė, geranoriškumas ir socialinis 

intelektas.
Teisingumas Trys savybės, padedančios kurti sveiką visuomenę: socialinė atsa-

komybė ir lojalumas, sąžiningumas / teisingumas ir lyderystė.
Saikingumas Keturios stiprybės, apsaugančios nuo nesaikingumo: atlaidumas ir 

malonė, nuolankumas, taupumas, savęs reguliavimas ir kontroliavi-

mas.
Transcendencija Penkios stiprybės, perkeliančios į aukštesnes erdves ir suteikiančios 

reikšmę: grožio vertinimas, dėkingumas, viltis, humoras ir žaisming-

umas bei dvasingumas.
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25 užduotis. 

Atlikite užduotį „Stiprybių naudojimo planavimas“. 
Peržvelkite 24 charakterio stiprybes. Savo dienotvarkėje numatykite laiko pa-
naudoti vieną ar daugiau savo išskirtinių stiprybių kitose situacijose ar veiklose 
(darbe, namuose, pramogaujant). 

• Kur? Kada? Su kuo? Kaip? Kiek laiko tam skirsite? 

• Įsitikinkite, kad tikrai bus galimybės panaudoti šias stiprybes. Pavyzdžiui, jei-
gu jūsų stiprybė yra kūrybiškumas, bandykite sukurti ką nors kūrybiško darbe.

• Kaip jautėtės prieš užsiimdami tokia vekla, jos metu ir po jos? Ar tai jums 
buvo iššūkis ar gana lengva? Ar užduotį atlikote greitai? Ar planuojate pakar-
toti šį pratimą?

26 užduotis. „Savo stiprybių stiprinimas“.  
Įsivardinkite sau svarbaus žmogaus stiprybes ir atsakykite sau raštu į toliau pa-
teiktus klausimus:

 • Kurias savybes norėtumėte padėti stiprinti? 

• Ar smarkiai norte savo norus įgyvendinti veiksmais?

• Kaip perduosite šią žinutę tam žmogui?

• Kad, kur, kaip tai darysite (padėsite svarbiam žmogui stiprinti savo stiprybes)?

Dauguma asmenybės bruožų yra įgimti, tačiau svarbu suprasti, nuo kurių as-
menybinių veiksnių priklauso jūsų reakcija į stresą, kad galėtumėte reguliuoti 
tai, ką įmanoma. Šios asmeninės savybės gali turėti įtakos jūsų streso lygiui ir 
padidinti jūsų perdegimo riziką. Viena iš asmeninių savybių ir bruožų, itin spar-
tinančių profesinį perdegimą, yra pesimizmas. Pesimistai linkę matyti pasaulį 
grėsmingesnį negu optimistai. Jie daugiau nerimauja, kad viskas bus blogai, 
tikisi daugiau blogų, o ne gerų dalykų, mažiau tiki savimi ir pan. Pesimistai kelia 
papildomo, sau nereikalingo streso daugelyje kasdienių situacijų, taip padidin-
dami perdegimo riziką. Laimei, optimizmo taip pat išmokstama. Tam, kad su-
žinotumėte, kas esate – optimistas ar pesimistas – atlikite toliau pateiktą testą 
(Diržytė A, 2021).

27 užduotis. Ar Tu optimistas? 
. Ar esate optimistas? Įvertinkite toliau pateiktus teiginius ir sužinokite atsaky-
mą. Testą sudarė Amerikos psichologai ir sociologai. Klausimų skalė plati – nuo 
liguisto pesimizmo iki nežaboto optimizmo. Klausimai paprasti, bet rezultatai 
patikimi. Kiekvienam klausimui parinkite sau labiausiai tinkantį vieną atsakymą. 
Būkite visiškai atviras sau. Teste nėra nei teisingų, nei neteisingų atsakymų – jie 
visi jūsų ir apie jus (Profesinio perdegimo prevencija (socialiniame darbe).

Teiginiai 1 taškas 2 taškai 3 taškai 4 taškai 5 taškai
1. Jūsų sap-
nai

Dramatiški 
(baisūs)

Malonūs Migloti, 
neaiškūs

Erotiški

Dramatiški 
(baisūs)

Malonūs Migloti, neaiškūs Erotiški apie darbą/
mokslą, kurį 
mėgsti

2. Pirmosios 
mintys pabu-
dus

apie žmogų, 
kuris jums 
nemalonus

apie darbą 
/ mokslą, 
kuris jums 
nepatinka

Koks bus oras skiri laiko 
tiek, kiek 
reikia

Apie mylimą 
žmogų

Apie darbą / 
mokslą, kurį 
mėgstate

politikos 
ir ekono-
mikos 
naujienas

kultūros 

nerimauji, 
kad tas pats 
nenutiktų ir 
Tau

piktiniesi, 
kad teisė-
saugos 
organai 
neįveda 
tvarkos

Tau visiškai vis viena supran-
ti, kad 
gyven-
ime 
pasitaiko 
ir tokių 
dalykų

3. Pusryči-
audamami 
jūs

lauki, kol jis 
ko nors pak-
laus

stebi jį, bet 
nedarai jok-
ių išvadų

susidomėjęs/usi jį 
stebi

bemat išlie-
ji jam širdį

Dažniau-
siai vėluo-
jate, todėl 
skubate

pirmiausia 
pagalvoji, 
kad atrodai 
juokingai

žiūri į savo atvaizdą 
vitrinoje, veidrodyje

nekreipi 
dėme-
sio: Tau 
vis viena

Tau tai net 
malonu

Pusryčių 
metu bam-
bate, kad 
neišsimiego-
jote

važiuoji taksi visą laiką 
būgštauji, 
kad ne-
sugebėsi 
rasti

mėgini rasti pats iš anksto 
paklausi 
pažįstamų

Mėgstate 
pakalbėti

Skiriate 
laiko tiek, 
kiek reikia

darbe/moksluose Tau 
malonu pasimatyti, 
paplepėti su kole-
gomis/bendramok-
sliais

tikiesi, kad 
ji bus sėkm-
inga
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4. Skaityda-
mi laikraštį 
pirmiausia 
atkreipiate 
dėmesį į:

Sporto 
publikacijas

Politikos 
ir ekono-
mikos 
naujienas

Kultūros 

5. Kaip jauči-
atės per-
skaitę apie 
ypatingą 
atsitikimą, 
nusikaltimą, 
skandalą?

Nerimaujate, 
kad tas pats 
nenutiktų ir 
jums

būgštauji, 
kad tik ne-
pastorėtum

suvalgai, bet jauti 
sąžinės priekaištą

noriai su-
valgai

Piktinatės, 
kad teisėsau-
gos organai 
neįveda 
tvarkos

Jums visiškai 
vis viena

Suprantate, 
kad 
gyvenime 
pasitaiko 
ir tokių 
dalykų

perne-
lyg geri 
santykiai 
– nuo-
bodūs

manai, 
kad greitai 
susitaikysite 
ir viskas bus 
gerai

6. Kaip 
elgiatės su 
pirmą kartą 
sutiktu žmo-
gumi?

Laukiate, kol 
jis ko nors 
paklaus

Stebite 
jį, bet 
nedarote 
jokių išvadų

Susidomėję jį stebite Bemat 
išliejate jam 
širdį

7. Ką darote 
pastebėję, 
kad kas nors 
jus apžiūrinė-
ja (teatre, 
kino salėje, 
gatvėje ir 
kt.)?

Pirmiausia 
pagalvojate, 
kad atrodote 
juokingai

Žiūrite į savo atvaizdą 
vitrinoje, veidrodyje

Jums tai 
net malonu

8. Ieškote 
adreso 

Važiuojate 
taksi

Visą laiką 
būgštau-
jate, kad 
nesuge-
bėsite rasti

Mėginate rasti pats Iš anksto 
paklausiate 
pažįstamų

9. Su kokio-
mis mintimis 
pradedate 
darbo / mok-
slo dieną?

Tikitės, 
jokadg tą 
dieną jūsų 
nelauks 
kokie nors 
nemalonu-
mai

Laukiate, 
kad darbo 
/ mokslo 
dienos lai-
kas greičiau 
baigtųsi

Darbe / moksluose 
jums malonu pasi-
matyti, paplepėti su 
kolegomis / ben-
dramoksliais

Tikitės, 
kad ji bus 
sėkminga

10. Pralaim-
ite žaidimą

Žaidžiate 
toliau, kol 
pradės sektis

Jus tai liū-
dina, matyt, 
„Man pras-
ta diena“

Mėginate sugalvoti 
būdą, kaip laimėti

Manote, 
kad žaid-
imas yra 
žaidimas, 
juk kas 
nors turi 
pralaimėti, 
tad tenka 
ir jums

pilką žalią raudoną Melyną

11. Kai jums 
paduoda ką 
nors skanaus

Nuogąstau-
jate, kad 
„sustreikuos“ 
skrandis

Būgštau-
jate, kad 
tik nepas-
torėtumėte

Suvalgaote, bet jauči-
ate sąžinės priekaištą

Noriai su-
valgote

pasiekti sta-
bilių rezultatų 
profesijoje/
moksle

gauti didelį palikimą sutikti 
didžiąją 
meilę, 
susi-
pažinti 
su geru 
draugu

sukurti 
ką nors 
reikšmin-
go mene, 
moksle

12. Kai 
ginčijatės su 
simpatišku 
žmogumi

Būgštaujate, 
kad nesu-
sipyktumėte

Žiūrite į tai 
ramiai

Perne-
lyg geri 
santy-
kiai 
– nuo-
bodūs

Manote, 
kad greitai 

13. Vonioje 
apžiūrėdami 
savo figūrą 
galvojate
Iškart nus-
prendžiate, 
kad reikia 
sportuoti

„Reikės 
numesti 
viršsvorį, bet 
teks gerokai 
padirbėti“

„Figūra 
kaip visų, 
nieko 
ypatinga“

„Atro-
dau ne-
blogai, 
bet 
tobulu-
mui ribų 
nėra“

14. Ar esate 
nuoširdūs, 
kai mylite?

Jus visą 
laiką kažkas 
slegia, esate 
sunerimę, 
susijaudinęs
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Visą laiką 
galvojate, ar 
jūsų jausmai 
malonūs 
partneriui 
(-ei)
Visiškai 
atsiduodate 
jausmui, net 
trumpalaikiui

Dėl nieko 
nesijaudi-
nate, 
jaučiatės 
puikiai

15. Tyrėtės 
medicinos 
įstaigoje 
ir laukiate 
rezultatų

Žinaote, kad 
gydytojas vis 
vien nepa-
sakys tiesos

Bijaote, 
kad ner-
astų ko 
nors rimta

Kiekvienam geri-
au laiku sužinoti 
teisybę

Manai, 
kad jei 
nieko 
rimta, 
tai ko 
krimstis

elgiesi 
Maloniai 
ar šaltokai 
– priklau-
somai nuo 
aplinkybių

16. Kas-
dien ben-
draudami su 
žmonėmis 
jūs

Dažnai jauči-
atės nejauki-
ai, nežinote, 
kaip el-
gtis su 
nepažįsta-
mais 
žmonėmis

Atidžiai 
klausotės, 
ką kiti pa-
sakys apie 
jūsų elgesį

Neretai jums regis, 
kad esate viršesnis 
už kitus

17. Laukia 
ilga kelionė. 
Kaip jai 
ruošiatės?
Neabejojate, 
kad būtinai 
kas nors 
sutrukdys

Iki pat 
išvykimo 
jaudinatės ir 
tik galiausiai 
nusiraminatė

Kruopščiai 
planuojate
Viskas 
susitvarkys 
savaime, 
todėl per 
daug ne-
siruošiate

18. Kokią 
iš išvardytų 
spalvų rink-
tumėtės?
Pilką Žalią Raudoną Melyną
19. Ko 
tikitės, ką 
nors nus-
pręsdami
Kreipiu 
dėmesį į pri-
etarus (juoda 
katė ir kt.)

Viskas 
priklauso 
nuo to, ar 
man seksis, 
ar mane 
lydės laimė

Aš pa-
jėgus/i 
objektyviai 
vertin-
ti savo 
galimybes

Kiekvienas turi savo 
likimą

Pasikli-
auti 
galima 
tik sav-
imi

20. Galite 
rinktis:

Pasiekti 
stabilių 
rezultatų 
profesijoje / 
moksle

Gauti didelį palik-
imą

Sutikti 
didžiąją 
meilę, 
susi-
pažinti 
su geru 
draugu

Sukurti 
ką nors 
reikšmin-
go mene, 
moksle

Suma:

Iš viso:

Rezultatai:

Rezultatas Aprašymas
23–35 taškai Esate nepagydomas, liguistas pesimistas. Darykite rimtas išvadas.
36–47 taškai Nors retkarčiais ir švysteli šiokių tokių optimizmo prošvaisčių, pes-

imizmas dažniausiai nugali. Pasistenkite džiugiau žiūrėti į pasaulį, 
padarykite ką nors malonaus sau.

48–60 taškų Blaiviai vertinate pasaulį, bet nuotaika dažnai pesimistinė.
61–75 taškai Požiūris į gyvenimą aiškus, realistinis. Paprastai bet kokioje situaci-

joje neprarandate optimizmo.
76–90 taškų Jūs esate optimistas iš prigimties. Puiku. Bet ši jūsų savybė tam 

tikra prasme trukdo ištaisyti savo klaidas.
91 ir daugiau 
taškų

Tai jau nebe optimizmas, bet nežabotas lengvabūdiškumas!
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28 užduotis. 

Atlikite užduotį „Tipiniai ir pozityvūs klausimai pro-
bleminėje situacijoje, kaip nebūti laimingu ir kaip 
būti laimingu“ 
(J. Neverausko mokymosi medžiaga „Stiprybėmis grįsta psichoterapija“). 

Įsivaizduokite probleminę situaciją. Užsirašykite tipinius klausimus, kuriuos 
klaustumėte savęs arba kitų žmonių apie šią situaciją. Nuodugniai išnagrinėkite 
šiuos klausimus.

O dabar atkreipkite dėmesį, ar tarp jūsų klausimų yra tokių klausimų:

• Kodėl man? 

• Ką aš padariau ne taip, kad taip atsitiko? 

• Kodėl man taip atsitiko?

Šie klausimai laikomi negatyviais klausimais, kurie paprastai didina mūsų kan-
čią. 

• Kaip aš noriu šioje situacijoje elgtis? 

• Ką noriu padaryti ir ką pasiekti? 

• Kaip aš norėčiau dabar gyventi? 

• Ką galiu padaryti, kad gyvenčiau geriau?

Šie klausimai laikomi pozityviais klausimais, kurie skatina judėjimą į priekį, pro-
cesą, skatina spręsti problemas. 

Analizuojant klausimus, svarbu atkreipti dėmesį, ar klausimų uždavimas pade-
da jums pasijusti geriau ar priešingai – blogiau? Ar klausimų uždavimas padeda 
jums judėti į norimą poziciją ateityje ar padeda išsiaiškinti, kodėl esate įstrigęs 
ar negalite šios padėties pakeisti. 

Jeigu šie klausimai jums nepadeda, pabandykite paieškoti kitų klausimų, galin-
čių labiau padėti.

Esant probleminėms situacijoms, patariama orientuotis į pozityvius klausimus.

29 užduotis. 

PROBLEMA vs. GALIMYBĖ 
Atsisėskite patogiai, užmerkite akis ir pakartokite 10 kartų šią frazę: „Aš turiu 
didelę problemą (BANDYKITE PAGALVOTI KONKREČIAI)!“

Atidžiai stebėkite savo kūno fizinius ir emocinius pojūčius. Kokį poveikį ši frazė 
daro jūsų kūnui ir emocijoms.

Po to šiek tiek išsitieskite (pasiražykite, padarykite tempimopratimų), atsistokite 
ir vėl pakartokite pratimą. TIK KITAIP!

Vėl patogiai atsisėskite, užmerkite akis ir pakartokite šį 10 kartų sakinį: „Aš turiu 
didelę galimybę! (BANDYKITE PAGALVOTI KONKREČIAI)“. Ir vėl stebėkite, 
kokį poveikį ši frazė daro jūsų fizinei ir emocinei būklei.

30 užduotis. 

Laiškas iš ateities.
Parašykite laišką dabartiniam sau iš ateities (po 6 mėn., 1 m., 3 m., 5 m., 10 
m.). Parašykite, kad sekasi puikiai, kur jūs esate, ką jūs darote. Per ką perėjote ir 
kaip susitvarkėte, kaip pasiekėte tai, ką turite dabar gero. Pasakykite svarbiau-
sius dalykus, kuriuos supratote ir kuriuos panaudojote tam, kad patektumėte 
ten, kur esate. Galiausiai duokite dabartiniam sau išmintingų, praturtintų atjau-
ta patarimų iš ateities.

31 užduotis. 

„Trys laimingo gyvenimo ir gerovės klausimai“ 
(J. Neverausko mokymosi medžiaga „Stiprybėmis grįsta psichoterapija“)

 • Ką aš padariau šiandien tokio, kas man sukėlė pasitenkinimą? 

• Ką padarė kas nors kitas, kas sukėlė man pasitenkinimą? Ar aš sureagavau 
taip, kad paskatinčiau kitą asmenį vėl taip pasielgti?

• Ką aš dar matau, jaučiu, užuodžiu, ragauju ir dėl to esu pamalonintas?
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Priedai
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