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Mintys nukeliauja į kovo 13 dienos rytą. 
Strateguojame, kaip toliau dirbs psichologai, kai 
daržel iai  i r  mokyklos jau uždarytos.  Viduje 
dviprasmiškas jausmas: bandymas nesureikšminti 
įvykių ir švelniai atslenkanti baimė. Darbo planus 
susidėliojame savaitei į priekį. Kovo 15 d. šie planai 
atidedami neribotam laikui – KARANTINAS.   

Pirmas dvi karantino savaites mano viduje buvo visiška panika... Tiek išoriniai, tiek vidiniai mano namai kėlė 
vienintelį pojūtį: „Išleiskit mane iš čia!!!“, „Grąžinkit man įprastą gyvenimą“, „Pažadu, daugiau niekada nevesiu 
tokių grupių kaip „Grįžimas namo“, nuo šiol, jei žmonės pavargs būti pasaulyje, kviesiu juos ilsėtis vidiniuose 
viešbučiuose“. „Kas tie – po mano namus vaikščiojantys ir viską griaunantys žmonės?“, „Iš kur tiek išorinės ir 
vidinės netvarkos?“. Tai gerai, kad išrastas telefonas. Jis buvo vienintelė galimybė siųsti pagalbos prašymą ir 
pabandyti susiorganizuoti pabėgimą iš NAMŲ... Jis buvo vienintelis būdas pasiekti kitose erdvėse užstrigusius 
žmones.   

Šioje vietoje mano viduje atsiranda sarkastiška šypsenėlė. Ją sužadina daug metų girdėti ir pačios patirti 
dūsavimai: „Kaip aš noriu pabūti namie...“, „Niekur neisiu, nes jau seniai buvau namuose...“. Arba įvairiausių 
straipsnių, grupių, programų pavadinimai, kurie turėjo bendrą vardiklį: „Grįžimas namo“, „Savo vidinių namų 
paieška“... Ir štai, pagaliau noras išsipildo. Tam, kad padėtume sergantiems ir juos slaugantiems. Tam, kad 
pasaugotume save ir kitus, turime pabūti namuose. Visas pasaulis ne tik suteikia, bet ir palaiko šią galimybę – 
galimybę grįžti NAMO. 

Pernai vasarą mane buvo „pagavusi“ vienumos tema. Skaitant apie ją, klausantis žmonių pasidalinimų, tapo 
aišku, iš kur tas namų, ypatingai vidinių namų, ilgesys yra toks didelis. Kas trukdo mums, taip stipriai 
besiilgintiems šio pojūčio, imti ir į juos tiesiog sugrįžti? Kodėl mes sakome: „Nėra laiko“, „Negaliu atsitraukti nuo 
vaikų, nuo darbų...“ Kodėl taip sunku juose pabūti, kai jau iki jų atkeliaujame... Galiausiai, kas tie mūsų namai?

Ištrūkti nepavyko... Ir tada prasidėjo kelionė. Kas sakė, kad per karantiną keliauti negalima? Prasidėjo ji nuo 
gedėjimo to, kas liko pasaulyje. Įprasti dalykai, žmonės, ritualai, judėjimo laisvė, darbai, galimybės, 
atsipalaidavimo būdai. Gedėjimo pyktis, liūdesys veikė kaip dulkes valanti šluostė. Kuo labiau leidau jiems būti, 
tuo įdomiau darėsi. Pastebėjau, kad pasaulyje likę dalykai artėjo prie manęs. Pradėjau apie juos ne tik galvoti, 

Dažniausiai sustojimas, namų metafora mums asocijuojasi su kažkuo labai saugiu, jaukiu, savu, kvepiančiu 
mielais kvapais, šviesiu. Kažkuo, nuo ko širdis atsigauna. Kuo dūšia gali pasigrožėti, pasimėgauti ir viso to gėrio 
pasisėmusi vėl keliauti į pasaulį arba pasaulį pas save pasikviesti... Tik ar visada grįžę namo mes tai galime rasti? Ką 
juose randame paprašyti grįžti namo ir ten pabūti?

Nežinoma, niekada nepatirta, stipri erdvė. 
Suvaržymas, atėjęs iš išorės. Paprašymas neribotam 
laikui pasitraukti iš pasaulio. Bandymas sukontroliuoti. 
Laisvės apribojimas. Pauzė... Viduje pačios įvairiausios 
reakcijos: „Kas čia vyksta?“, „Ar tikrai to reikia?“, „Na, 
bent jau bus aišku, kaip čia elgtis su tuo virusu!“. 

Asocijuoti girdint šį žodį ir prisimenant  laikotarpio pradžią galima be galo. Visgi, mano dėmesį labiausiai 
patraukia viena sąsaja. Be viso kito, karantinas buvo ir visuotinis kvietimas grįžti ir likti savo NAMUOSE.

Kodėl tuomet tai nėra savaime smagi patirtis? Žinoma, ne visi namo galėjome perkelti savo darbus. Ne visi 
turėjome galimybę būnant juose gauti pragyvenimui reikalingas pajamas. Pats užsidarymas signalizavo apie tai, 
kad vyksta kažkas grėsmingo. Ir ne grįžti mus kvietė, o labiau slėptis. Slėptis nuo grėsmės, su kuria neturime įrankių 
kovoti. Be to, ką išvardinau, yra ir dar vienas momentas – jausmai, kurie mus sutiko, kai mes užstrigome savo 
fiziniuose NAMUOSE ir turėjome pakankamai laiko pajusti savo vidinius NAMUS.  



Ir pabaigai. Galvočiau, kad karantinas padovanojo labai prasmingą gyvenimo matą – „Ar taip ir ten, kur esu, 
norėčiau kuriam laikui užstrigti?“ 

                                                                                                                                              Vaida, psichologė

Pradžios kygoje (Pr2,21-22) aprašoma, kaip atsiranda vyras ir moteris: iš „Adam“ (lietuviškai būtų – 
„molinuko“) išimant šonkaulį. Kai iš mūsų vidaus kas nors išimama, – atsiveria žaizda. Jos laikyti paslėptos 
negalime, nes pradės viskas viduje pūliuoti ir pūti. Žaizdos gijimui reikia atvirumo – kad ji kvėpuotų, kad kitas 
galėtų prisiliesti, patepti ir gydyti. 

Ir galiausiai apie NAMUS. Po šios patirties norėčiau elgtis su jais atsakingiau. Tiek su vidiniais, tiek su 
išoriniais. Norėčiau nepamiršti, kad jei noriu lengvumo, šviesos, džiaugsmo, ramybės, mano darbas yra užeiti į savo 
vidų ir greičiausiai ne pabūti, bet prieš tai gerai pasidarbuoti. Išmesti prisikaupusias šiukšles, nuvalyti dulkes, 
sulankstyti skalbinius, sutvarkyti ne kokius kvapus skleidžiantį šaldytuvą, peržiūrėti nebereikalingus daiktus, kurie 
tik užima vietą, ir jei patinka – pasimerkti gėlių… O tada atsiranda jausmas, kad pasaulis yra ne tik aplink, pasaulis 
yra ir viduje. Ir net jei išeiti negalima, atskirtis sumažėja. 

apie juos žinoti, bet ir juos jausti. Ir tai buvo užpildantis patyrimas. Dar įdomu buvo stebėti, kad apgailėjus 
pasaulyje paliktą gėrį, atėjo džiaugsmas dėl kai kurių dalykų, kurių dabar nėra ar nereikia daryti. Gedėjimas leido 
paleisti buvusį, įprastą gyvenimą ir pradėti gyventi čia, kur esu.  

Taip prasidėjo tyrinėjimas: „Ir kur gi aš užstrigau?“, „Kaip man yra būti čia, kur esu užstrigusi?“, „Kaip man 
yra būti su tais, su kuriais esu užstrigusi?“. Karantinas tapo galimybe atsisėsti ant sofos ir įsijungti filmą 
pavadinimu: „Va taip atrodo mano gyvenimas!!!“ Nejauki ir stipri akistata. Akistata, kuri padėjo iš jausmo, jog esu 
įkalinta savo namuose, pereiti į jausmą, jog tai mano namai, kuriuose jaučiuosi viešnia. Seniai buvusi ir daug ko čia 
nebepažįstanti. Daug ko nebeprisimenanti. Pritempusi per laiką ir užgriozdinusi, apleidusi, pamiršusi… Ėmiau 
stebėti, matyti daugiau, prisiminti, kaip visa tai atsirado, kiek daug aš dariau, kad taip būtų. Prisiminti, kad tai mano 
kažkada pasirinkti dalykai. Taip izoliacija NAMUOSE tapo apsigyvenimu ir, galiausiai, gyvenimu juose.

Nuo kovo 16 dienos praėjo gabalėlis laiko. Dalykai keičiasi. Vieni lengvėja, kiti sudėtingėja. Aplinkui 
atsirado daugiau gyvybės, nes šilčiau ir daugiau saulės. Viruso situacija šiuo metu mažiau intensyvi. Šalia viso šito 
yra ir dar vienas skirtumas. Jaučiuosi pabuvusi NAMUOSE. Ir šis pabuvimas davė nemažai įrankių, kaip reaguoti į 
dalykus, kurie vyksta aplinkui ir mano viduje. 

Šie įrankiai man yra žinojimas, kad ir kas bevyktų, tai yra laikina. Noriu aš to ar nenoriu, viskas baigiasi. 
Sunkūs dalykai taip pat. Žinojimas, kad keičiantis dalykams, net jei jie keistųsi į gera man, išgyvensiu netektį. Ir bus 
tik sunkiau, jei nuo jos bėgsiu arba apie ją tylėsiu… Žinojimas, kad atsidūrus naujoje vietoje, vietoje, kurioje dar 
nebuvau, turiu skirti laiko apsižvalgymui ir susiorientavimui. Nes jei to nepadarysiu, jei neleisiu sau apžiūrėti visų 
užkaborių, net ir labai nemaloniai atrodančių, mano smegenys šauks, kad čia būti pavojinga. Žinojimas, kad ir kur 
aš bebūčiau, šalia manęs yra daugybė dalykų, į kuriuos aš galiu atsiremti, jei tik galiu priimti, kad man reikia 
atramos…

Santykis gimsta žaizdoje

Su šia vidine laikysena keliaujame ir ruošdami sužadėtinius santuokos sakramentui. Augant atvirumui 
grupėje, atsitinka taip, kad žmonės drįsta pasidalinti, jog augo be tėvo, ar buvo nelauktas vaikas, ar gyveno 
alkoholio vartojimo šešėlyje... Kursuose patiriame, kaip šios situacijos ne tik artina grupės narius, sukurdamos 
erdvę ir kitiems dalintis savo giliai užgniaužtais pūliniais, bet ir tiesina pačios poros artumo santykius. Poroms šie 
momentai atveria galimybę pasirodyti vienas kitam ne tik kuriamu įvaizdžiu apie save, bet ir su tuo, kas jiems iš 
tikrųjų yra sunku, drovu, neišspręsta. Mes nei vienas nesame tobuli ir tame netobulume galime ieškoti, kaip atsiverti 
vienas kitam ir silpnumu gydyti vienas kitą.   

Lydėdami poras pasiruošimo Santuokos sakramentui metu, dažnai atpažįstame, kad ši šv. Rašto vieta 
įvardina vieną esminių buvimo kartu elementų – priimti ir leisti kitam prisiliesti prie savo pažeidžiamumo, 
silpnumo. Santykis su Kitu tiek gimsta iš žaizdos, tiek ir yra tuo, kas gydo mano žaizdas. Klausimas čia lieka, kiek 
aš atsiveriu sau ir Kitam, bei leidžiuosi į atvirumo kelionę. 

Permąstydami savo šeimos gimimą, matome, kad mūsų poros santykis stiprėjo tais momentais, kuomet mes 
išdrįsome būti silpni; suvokiantys, jog dusiname savo jautrumus, savo išsiskyrimus; norintys valdyti viską, kas 
nedrąsu, kas net nuo mūsų nepriklauso. Stebuklai vyko ten, kur įėjome į vienas kito tiek iš ankstesnių draugysčių 
patirčių, tiek iš šeimos atsineštas žaizdas ir prisilietėme prie jų. Tie atvirumo momentai mus ypač suartino. 
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Baigiant... Žaizdos prašosi būti atvertos, kad galėtų gyti. Žaizdos prašosi būti gydomos. Jei žaizdos nėra 
gydomos, jos pūliuoja ir griauna santykį su sutuoktiniu ir/arba patį mane. Teikiantys socialinę pagalbą žmonės 
turbūt galėtų įvairiomis patirtimis paliudyti, kaip socialinėje atskirtyje esantys žmonės „sproginėja“ išliedami 
nerimą, pyktį, smurtą į kitus, kai šalia nėra asmens, kuris gebėtų priimti jų giliausius sužeidimus. Analogiškai ir 
šeimoje – negydoma žaizda pūliuoja ir sproginėja. Ir tada svarbu nesusipainioti – niekam, ir, visų pirma, patiems 
sau negalime turėti tokio lūkesčio, kad būtume nepriekaištingi ir be žaizdų. Leisdami sau būti su žaizdomis 
sukuriame galimybę esančiam Dievui ir Kitam, kuris yra mano artimas ar artimiausias, būti „gydančiu, o tai yra 
galinčiu, žinančiu, galingu“. Poroje ne pasiimu galią, o suteikiu galią kitam savo silpnumu ir galios patyrimas nebe 
skaudina, o tampa džiugus: „Linksma bėgti takeliu, kai visiems padėt galiu“. Drįsdami pripažinti savo 
netobulumus tebesame kažkuo dieviški, vis dar kuriame, vis dar augame ir auginame Kitą. Bažnyčia kviečia mus 
keliauti tobulumo link, bet būdas, kurį siūlo, – išpažinti/pripažinti savo nuodėmes, savo klaidas ir savo silpnumus. 
Po to stotis, eiti ir vėl keliauti tolyn iki kito netobulumo posūkio.

                                                                                                                                Tomas ir Neringa Kurapkaičiai

Pal. J. Matulaičio parapijos jaunimas kartu ieško prasmės kasdienybėje, 
skatina dalintis tikėjimu, auginti jį kartu. Kartu jie ieško, meldžiasi, klausia, 
diskutuoja ir tiesiog būna drauge. Kalbinome Pal. J. Matulaičio parapijos 
jaunimo atstovus Valdemar, Gintarę ir Jonę, norėdami sužinoti, kaip jiems sekasi 
šiuo nelengvu visiems metu, kaip jie palaiko ryšį ir kas juos skatina likti drauge. 

 Kartu nerti į gelmę ir lengviau, ir įdomiau

Neretai užduodame ir sau šį klausimą: „Ką santuoka gydo mūsų santykyje?“ ir tikrai nepasirodo maža :-) 
Vien pažvelgus į buvusias draugystes įsivardiname, kaip jose buvome sužeisti, kas mums skaudėjo, kas atkeliauja 
net iki šio laikotarpio, kai Santuokoje esame jau 15 metų. Kai pasakojame, dalinamės  –  išgyvename šias žaizdas 
jau kaip kitokį buvimą, nebe kaip skaudėjimą ar skaudinimąsi, bet kaip galimybę, nukeliančią mus į kuriančią 
tikrovę. Aišku, Tomui, ugdytam būti „stipriu vyru“, šią kelionę ne visada lengva priimti, ypač tai, kad stiprybės 
požymis pasireiškia per silpnumo atvėrimą.

Taip žvelgiant į pasaulį ir vienas į kitą, mums lengviau priimti nesutvarkytų namų realybę; vaikų, 
keliaujančių autentišku, bet mums nesuprantamu, keliu pasirinkimus... Viliamės, kad šis netobulumas ir baimė 
pripažinti, kad „ne viską galiu“, matyt, niekada nesibaigs, nes tikime, kad esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir 
visada bus, ko ieškoti Kitame. 139 psalmė, 14 eilutė įgarsina: „Šlovinu Tave, nes esu nuostabiai padarytas“. Nesu 
Tobulai padarytas, Pilnai padarytas, sukurtas, kad man Nieko Netrūksta.... Ne! Man trūksta... ir būtent mano ir 
Tavo netobulumas stebina. Kai atsiranda vietos nuostabai – kas čia ir dabar atsitiko bei kokią dovaną gaunu per šį 
iššaukiantį patyrimą? Žaizda kaip tik ir yra ta erdvė nuostabai vienas apie kitą, net ir prakeliavus dešimtmečių 
keliones kartu. Lieka didi paslaptis tame, kaip vienas kitam esame tiek durys, tiek ir slenkstis prie durų, kad kitas 
per mane galėtų išsiskleisti. Negalioja čia pasaulio draudimo sistemos, kur net nuo COVID-19 gali apsidrausti. Čia 
neri į santykį ir nežinai, kas dar jame užklius ir/ar atsivers. Lieki tik toks, koks stovi, be jokių apsidraudimų, 
apibrėžtumų...., atsisakantis atliepti į pasaulio projektuojamus lūkesčius – „būti tobula, tvarkinga šeima, 
neparodančia, kad kažko mums trūksta“. 

Paklausti apie tai, ką jiems reiškia būti Pal. J. Matulaičio parapijos jaunimo 
dalimi, pašnekovai paminėjo keletą labai svarbių jiems dalykų – tai bendrystės 
jausmas, savęs pažinimas, tikėjimo puoselėjimas bei dalyvavimas bendrose 
veiklose įgyvendinant įvairius projektus, o kartu ir savo svajones. Visi 

pašnekovai įvardija bendrakeleivių svarbą, nes tai padeda „dalintis savo idėjomis, mintimis, išgirsti kitus, rasti 
panašius į save ir kartu keliauti tikėjimo kelionę“ (Gintarės ir Valdemar mintys). Jonė prideda, kad „gera sutikti 
naujus žmones, kai kuriuos pažinti visai kitoje šviesoje ir gilinti draugystes“. Gintarei ir Jonei svarbu būti kartu, nes  
„taip galima pajusti, ką reiškia tikroji Bažnyčia, bei suprasti, kad ji yra labai įvairi ir girdi jauną žmogų“. Buvo labai  
smalsu sužinoti, kaipgi šiai bendruomenei sekasi palaikyti ryšį karantino metu.  

Liudijimą apie silpnumą poroje galima pasiklausyti: http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/106077-
2018-02-27-18-15-seimos-zidinys.html
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Tramplinas ir Tranzitas – pagalba sunkumus patiriantiems 13–18 metų paaugliams ir jų šeimoms

 



                                                                                                                             Joana, Tranzito praktikantė                                                                                           
(Pav.: Tramplino lankytojos Katės iliustracija „Po karantino“).      

Paklausėme, kas parapijos jaunimą skatina būti kartu, kokie veiksniai motyvavo palaikyti gyvą, o šiuo metu 
dar ir nuotolinį kontaktą? Valdemar paatviravo, kad pirminė motyvacija dalyvauti bendrose veiklose jam buvo 
simpatija merginai, tačiau laikui bėgant, jis pastebėjo, kad jį bendruomenėje palaiko augantis bendrystės gylis tarp 
jaunimo ir net kunigų, taip pat prasmingos veiklos. Gintarė išskiria norą pažinti tikėjimą, Dievą, Bažnyčią. Jonė 
prideda: „Anksčiau motyvavo gyvas kontaktas, įkvepiantys pokalbiai susitikimų metu, po kurių kildavo dar 
daugiau klausimų, o dabar tiesiog norisi pamatyti, išgirsti balsą žmonių, kurių taip pasiilgai“. Parapijos jaunimui 
svarbu būti kartu dar ir dėl to, kad gilintis į tikėjimą yra kur kas lengviau draugėje, o taip pat ir sukurti kažką naujo, 
gražaus, atskleisti jaunimo talentus bei dalintis savo kūrybos vaisiais su kitais.  

                                                                                                                                        

                      
 

                                                                                                                        Kalbino Daiva, jaunimo darbuotoja

Kodėl žmogui reikia žmogaus?

,,Pati svarbiausia mūsų užduotis – neleisti augti mūro sienai savo širdyje. O ypač saugotis, kad netaptume 
akmeniu kitų sienose'' – taip yra pasakęs italų rašytojas Bruno Ferrero. Dabar, vis keičiantis ir modernėjant 
visuomenei, žmogus dažnai susiduria su individualizmu. Jis leidžia jaustis nepriklausomai, laisvai, 
neįpareigojančiai. Tai, mano nuomone, gali turėti daug teigiamų aspektų. Savęs rinkimasis pirmoje vietoje 
gyvenime gali padėti išlaikyti aukštą savivertę, pasitikėjimą, kurti gilų ir stiprų santykį su savimi, jausti tvirtą 
pagrindą po kojomis. Ir taip, šiomis dienomis šie dalykai yra iš tiesų reikalingi ir svarbūs. Tačiau čia ir iškyla 
klausimas – kaip toli gali nueiti asmuo, eidamas gyvenimo keliu vienas ir kiek prasmingas bus jo kiekvienas 
žingsnis? Manau, kad žmogus gali jaustis stipriai bei saugiai ir keliaudamas vienas, tačiau 
jam puikiai praverstų ir pakeleivis.

Santykio kūrimas su kitu gali sumažinti patiriamą vienatvės jausmą. Tai – ypač svarbu 
ir aktualu mūsų šiandieninėje visuomenėje, kurioje gausu šaltumo, užsidarymo savyje, 
susvetimėjimo. Tai galimybė vienam giliai nelaikyti savo problemų, jas paleisti, pasitikėti, 
išsipasakoti... Tai nėra jų užkrovimas ar permetimas kitam, o ženklas, kad žmogus yra 
pakankamai stiprus pripažinti, kad jam nėra lengva ir reikia kito paramos. Žinoma, 
pasitikėjimo įgijimas reikalauja daug pastangų ir laiko, tačiau kokias teigiamas emocijas 
kelia tas jausmas, kai gali kažką vadinti savo draugu metai iš metų.

Ryšio su kitu kūrimas – puiki terpė reikšti savo jausmus ir emocijas. Tai dalinimasis 
savo asmeniniu džiaugsmu, tačiau lygiai taip pat ir laimė už kitą bei jo sėkmę. Tai 
palaikymas, pagalba atėjus liūdesio bangoms, paūmėjus nerimui, ištikus nevilčiai, kaltei, 
gėdai... O svarbiausia – santykyje žmogus gali pajusti meilę. Šis jausmas užpildo tas 
gyvenimo dienas, kai asmuo jaučiasi tuščiai ir nereikalingai. Meilė sustiprina ryšius, juos 
palaiko, veda prie apkabinimų, pozityvumo, šypsenų...

Grįštant prie B. Ferrero žodžių ir išvardintų minčių, galiu tikrai teigti, kad žmogui reikia žmogaus. Asmuo 
vienas gali daug, tačiau santykyje su kitu  – žymiai daugiau. Ryšių palaikymas žmogui neleidžia jaustis vienišam, o 
ta proga sukelia begalę kitų jausmų, kurie įprasmina gyvenimą ir suteikia jam ryškesnių spalvų. 

Pasirodo, kad karantinas pašnekovams nesutrukdė tęsti bendravimo, kurti planų kartu, ieškoti atsakymų į 
tikėjimo klausimus, kurti diskusijas jaunimui aktualiomis temomis. Gintarė mini, kad nuotolinis bendravimas 
leido kitaip pažinti šalia esančius, su kuriais susitinkama gyvai bendruomenėje. Pasak Jonės, „nors ir sunkiau, tokiu 
būdu galiu gerai pažinti jaunimą, su kuriuo rečiau susitikdavau“. Valdemar pastebi, kad Sutvirtinimo sakramento 
nuotoliniai susibūrimai grupėse tapo kokybiškesni: žmonės buvo labiau atviri ir drąsiau dalindavosi apie save. 
Tiesa, žmonių kiekis grupelėse, deja, pamažėjo. Taigi, parapijos jaunimo bendravimas nenutrūko, jie su 
nekantrumu laukia gyvų susitikimų ir apsikabinimų.  

Kartu su Pal. J.Matulaičio parapijos jaunimu džiaugiamės buvimu kartu, mūsų bendruomenės tvirtumu ir 
linkime visiems mums dar daug gražių gyvų bei nuotolinių akimirkų ir neišblėstančios kūrybinės laisvės. 
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Man ne visada lengva sukurti naujus santykius ar išlaikyti esamus. Kartais noriu bėgti, slėptis, kaltinti ar esu 
pavargusi nuo buvimo su kitu. Kartais sunku priimti kitą su visu jo buvimu – tokiu, koks jis yra. Ir tada norisi šiek 
tiek atsitraukti. Atsitraukti man padeda muzika, gamta, gyvūnai (o kiek daug džiaugsmo iš tiesų gali suteikti 
gyvūnai!), knygos, filmai – viskas, kas perkelia mane šiek tiek į kitą erdvę. 

                                                                                                                           Miglė, socialinė darbuotoja

Santykių žvaigždynai

Tikiu, kad buvimas santykyje su kitais yra kiekvieno žmogaus prigimtyje. Tačiau tai nereiškia, kad mes 
negalime pasitelkti skirtingų būdų juose būti ir juos kurti. Dažnai santykiai atneša džiaugsmą, naujoves, naujus 
supratimus, patyrimus, tačiau kartais tai gali atnešti liūdesį ar skausmą. 

Laukiu nesulaukiu susitikimo su Atviros bendruomenės draugais, bet tuo pačiu ir džiaugiuosi turėjusi 
galimybę išeiti iš santykio su kitais (tiesa, gal ši galimybė buvo kiek per ilga). Tačiau tikriausiai viskas, ką norėjau 
pasakyti, susideda į vieną didelį sakinį: tikiu, kad santykis su kitais žmonėmis yra labai svarbus ir kiekvieną žmogų 
judinantis dalykas, tačiau nėra nieko blogo kartais norėti nuo jo trumpam pabėgti ir pasislėpti.

Kaip teigiama žinomoje John Donne citatoje – „no man is an island“ 
(vert. „Nė vienas žmogus nėra atskira sala“). Aš tikiu, kad raktas į žmogaus 
sveikatą ir laimę slypi jo santykiuose su socialine, psichologine bei natūralia 
gamtos aplinka. 

Pabėgimas...

Kaip socialiniai gyvūnai, mes visą savo gyvenimą pragyvename būdami santykiuose, dalindamiesi savo 
egzistencija su savo rūšimi. Nuo gimimo iki mirties mes esame įvairių grupių sudedamosios dalys, grupės padeda 
mums formuoti save, o tuo tarpu mes – padedame formuotis kitiems. Kiekvienas santykis, kiekviena sąveika, 
kiekvienas suvokimas daro mums įtaką, yra unikalus bei svarbus. 

 Savo gyvenimus mes pradedame saugiuose šeimos lizduose, kurie suteikia mums pamatus ir vietą, kurioje 
galiausiai išmokstame skristi, kai esame pasiruošę pradėti savo asmeninę kelionę. Kiekvieną dieną mes 
dalyvaujame santykiuose su kitais. Santykiai veikia veidrodžio ir kempinės principu: jie tarsi atspindžiu grįžta 
atgal, tuo pačiu metu ir mes paliekame pėdsaką kito žmogaus kelyje. 

Mano draugai (Atviros bendruomenės nariai) man irgi dažnai padeda 
persikelti į kitą erdvę. Asmenys su intelekto sutrikimais neretai pasižymi savo 
betarpišku buvimu, nuoširdumu, tiesumu. Būna visko: kartais susipykstame, 
kartais nesiklausome vienas kito, kartais kaltiname ir bėgame vienas nuo kito. 
Tačiau, ar buvote pas mus kada nors apsilankę grupėje? Kaip stipriai mes 
mokame džiaugtis vieni kitais! Kaip stipriai mes galime vienas kitą apkabinti, 
paguosti, pakalbinti ir įžiebti šypseną vienas kito veide! Kaip gražiai visi kartu 
mokomės priimti vienas kitą ir būti kartu!

Mūsų gyvenimai prasiskleidžia konkrečiuose ir persidengenčiuose 
gyvenimo epizoduose ir kontekstuose – nuo mažiausio iki didžiausio. Mes 
visada neišvengiamai esame įtraukiami į santykių žvaigždynus; esame 
žvaigždė savo asmeninėje visatoje. 

Taip pat kaip ir fizinė energija, grupinė energija sklinda per grupės narių tarpusavio sąveiką: ji nėra sukuriama 
ar sunaikinama, ji yra transformuojama bet kuriuo gyvenimo momentu. Grupės energiją sugeria kiekvienas, taip 
pat kiekvienas išgyvena jos poveikį tiek fiziškai, tiek psichologiškai ir tada perduoda ją atgal grupei.

Šiuo laikotarpiu nemažai iš mūsų susidūrėme su daug įvarių jausmų, su 
kuriais ne visada buvo lengva išbūti. Bet taip pat džiaugiuosi, kad šis laikotarpis man suteikė laiko pabūti su savimi, 
savo gyvūnais, savo filmais ir savo knygomis. Taip taip, viską noriu pasisavinti ir pasidžiaugti, kad galėjau pabūti 
su savimi. 

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

Melania su Tomu

Darius, Gintaras ir Miglė



ATVIROS BENDRUOMENĖS SOCIALINĖS DIRBTUVĖS
Norime pasidžiaugti, kad nuo vasaros sezono žmonėms su intelekto sutrikimu 

pradėsime siūlyti socialinių dirbtuvių veiklas. Netrukus turėsime galimybę Jums pasiūlyti 
naują žvakių, ikonų, medžio bei keramikos gaminių asortimentą.

Kviečiame sekti Pal. J. Matulaičio socialinio centro naujienas, kuriose skelbsime 
informaciją apie socialinių dirbtuvių veiklas ir produktų gamybą!             

Suprasti vienas kitą

Kaip žemės gyventojai, mes nuolatos palaikome gilų, archajišką ryšį su natūralia aplinka, iš kurios mes visi 
atsiradome ir į kurią mes neišvengiamai grįšime. Nepaisant to, kad vis dažniau natūralią aplinką ir gimtus žmonijos 
namus pakeičia dirbtinė ir žmogaus sukurta aplinka, mūsų niekada nebus galima atsieti nuo mūsų natūralaus būvio. 

Melania, savanorė iš Italijos

Mano vardas Laura. 2019 metų rugpjūtį atvykau iš Ispanijos ir nuo tada  
savanoriauju Atviroje bendruomenėje. Aš įgijau psichologijos bakalauro laipsnį prieš 
penkerius metus ir nuo to laiko kėliau kvalifikaciją klinikinėje ir socialinėje srityse. 
Mano gimtojoje Ispanijoje ruošiausi egzaminui, kad galėčiau dirbti ligoninėse, tačiau 
norinčių patekti į šias vietas yra daug, todėl tai didelis iššūkis. Taigi, pabandžiusi keletą 
kartų, nusprendžiau laikinai pakeisti savo tikslą, pailsėti ir tapti savanore.

Kai nusprendžiau atvykti į Atvirą bendruomenę, neturėjau jokio įsivaizdavimo, 
kaip man seksis dirbti su intelekto sutrikimus turinčiais žmonėmis. Ir tada aš susidūriau 
su realybe: kita šalis, kita kultūra, kitos – lietuvių ir anglų – kalbos,  ir mano asmeninės 
baimės.

Norėčiau pabrėžti kantrybės vertę šioje patirtyje: akivaizdžiai tai patyriau 
savanorystės pradžioje, kai buvau nekantri. Stebėjau Atviros bendruomenės darbuotojus 
norėdama pamatyti, kaip jie reaguoja į tokias situacijas, kurios tapo išbandymais ir 
galėjome jose netekti savo ramybės. Stebėjau pačius lankytojus: mane nustebino, kaip jie 
bandė suprasti vienas kitą. Gyvenimas kartu yra iššūkis. 

Visi prisidedame formuojant ir suteikiant prasmę tų žmonių gyvenimams, kuriuos sutikome savo kelyje. Be 
žmonių tarpusavio ryšių, mes gyvenime kaip fizinės ir natūralios aplinkos dalis. Mokykloje, darbe, laisvu laiku, 
mes visada esame „panardinti“ neišvengiamame sluoksnyje įvairių kontekstų, kurie prasiskverbia į mūsų būtį, per 
mūsų pojūčius ir mintis. Vietos, objektai, peizažai, kultūra, muzika sukuria teatrą, kuriame vyskta mūsų gyvenimo 
spektaklis. 

Dabar labiau nei bet kada turime imtis atsakomybės ginant savo natūralią aplinką ir sąmoningai bei 
prasmingai prisidėti prie žmonių santykių tinklo, kuris sudaro mūsų gyvenimą. Kiekvieną dieną mes turime 
galimybę bei atsakomybę paversti šį pasaulį geresne vieta ne tik sau, bet ir kitiems.

Iš pradžių jaučiausi pasimetusi, daug ko nesupratau ir nežinojau, kaip bendrauti, nes mano anglų kalbos 
žinios nebuvo labai geros, taip pat ilgėjausi savo šeimos ir draugų. Tai buvo sunki pradžia.

             

Nusivyliau, nes norėjau bendrauti su Atviros bendruomenės žmonėmis ir 
nesugebėjau. Bet greitai atradau, kad reikiamų žodžių nežinojimas nėra kliūtis šiems 
žmonėms. Daugelis jų taip pat nekalba žodžiais, tačiau jų motyvacija dalintis ir bendrauti 
yra ne mažesnė. Taigi, ėmiau iš jų pavyzdį ir, naudodama kūno kalbą bei pasikliaudama 
laiku, pamažu išmokau keletą žodžių ir frazių lietuviškai. 

Atviros bendruomenės žmonės turi didelę širdį ir sudėtingas istorijas. Jie nusipelno vietos visuomenėje ir būti 
kitų išgirsti.

Laikas prabėgo, mes vedėme užsiėmimus, organizavome išvykas, turėjome 
susitikimus... Aš jaučiausi Atviros bendruomenės dalimi ir bandžiau prisidėti, juk ir buvau ten tam, kad padėčiau. Ir 
padėjau.

                                                                                                                     Laura, savanorė iš Ispanijos
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                                                                                                                             Inga B., atvejo vadybininkė

Visi mes vienaip ar kitaip esame betarpiškuose santykiuose, kurie formuoja, keičia, judina, stato. Kaip mes 
tame procese išbūname? Ar esame pastabūs ir dėkingi, o gal leidžiamės būti jų nešami ir formuojami? Visuose 
santykiuose bene svarbiausia – harmonija, jos išlaikymas. Taip ir norisi stabtelėti prie santykio su savimi. 
Visuomenėje sakoma, jog laiminga mama ar džiugi žmona pačios aplink save kuria laimę ir gerbūvį artimiesiems. 
Kuomet patys su savimi esame taikoje ir meilėje, tuomet daug lengviau pajuntame kitus – juos girdime ir mylime. 
Kaip sako krikščionys, neįmanoma pilnai mylėti Jėzaus kituose, jei nemokame Jo mylėti pačiuose savyje. Kviečiu 
dažniau save pastebėti ir, atradus nors ir trumpą minutėlę, prisiminti, jog esame besąlygiškai mylimi ir laiku 
pasakyti: „Stop“. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad tai vargiai įmanoma – juk atkeliauja mintys apie vaikus, 
darbus, atsakomybes ir visus kitus turimus įsipareigojimus, tačiau svarbu suvokti, jog tai – ilga kelionė per 
praktiką, tikėjimą, paleidimą ir pasitikėjimą. „Rūpintis, bet nesirūpinti“ – ši frazė, išgirsta iš Kiaros Lubik (Chiara 
Lubich, aut. past.), labai gelbėja kasdienėje sumaištyje ir sugrąžina prie to, ko iš tiesų galime imtis, kad suteiktume 
sau ir kitiems ramybę. 

Šiuo metu ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje gyvename karantino sąlygomis, kurių metu galimybės 
kurti ir/arba išlaikyti santykius tapo kiek kitokios nei anksčiau: galime jausti santykio trūkumą ir vienatvę, o galbūt 
priešingai – santykių gali būti per daug, o jie patys – pernelyg intensyvūs. Šiame santykių miške, kuriame nuovargis 
jau nieko nebestebina, kviečiu prisiminti vieną labai gerą mintį – pradėti viską iš naujo. Pamatykime, kur slypi 
santykių sudėtingumas, nebijokime apie juos kalbėtis, permąstyti, tačiau neužstrikime. Prisiminkime, jog 
visuomet turime galimybę pradėti iš naujo. Nesutarimai su vaikais, kylantys dėl mokslo ar namų ruošos vengimo, 
nuomonių išsiskyrimas su vyru dėl nebemokėjimo pasiskirstyti namuose tenkančių pareigų, laiko trūkumas – 
situacijų daugybė. Pradėti iš naujo galime su šviežiu įkvėpimu, naujomis mintimis ir idėjomis, naujais sprendimais, 
kurie ateis, jei tik jiems pasiryšime. Tobulų santykių, visai kaip ir tobulų žmonių, paprasčiausiai nėra, tačiau 
galimybė pradėti iš naujo – visada šalia mūsų.

Apie laiką ir jo teikiamas dovanas

Prisipažinsiu, jog dažnai mąstau tiek apie laiką, tiek apie jo išnaudojimo būdus. Pačios minties gimimą 
galėčiau sieti su laikotarpiu, praleistu Portugalijoje, bei portugalų kalbos pažinimu. Vietiniai gyventojai turi 
populiarų posakį – passatempo, kuris mūsų kalboje reikštų laiko užmušinėjimą. Jį išgirdusi, ėmiau svarstyti apie 
tai, kodėl mes, turėdami laiką – vieną iš brangiausių vertybių – imame jį užmušinėti? Juk tokiu būdu, kartu su laiku, 
užmušame ir dalį savo gyvenimo. Uždaviau sau klausimą – o ką gi aš pati noriu nuveikti su savo laiku? Netrukus 
atėjo suvokimas, jog nemažą dalį jo išnaudoju netinkamai, nors, kita vertus, o ką reikėtų laikyti tinkamu laiko 
išnaudojimu? Galutinio atsakymo neturiu iki šiol, tačiau manau, jog tai turėtų būti susiję su prasmingomis 
veiklomis, bendruomeniškumu, su asmeniniu tobulėjimu. Kadaise skaičiau knygą ir galvoje man užstrigo viena

Mane labiausiai įkvepia asmeniniai patyrimai, pasidalinimai, išmėgintos teorijos. Pamenu vieną iš daugybės 
vakarų, kuomet po darbų buvau ypač nuvargusi, galvojau apie namuose manęs laukiančius vaikus, nebaigtus 
tvarkyti reikalus, atsakomybes, vakarienės ruošą ir kitas pareigas. Tuomet stabtelėjau ir pagalvojau – o ko gi iš 
tikrųjų norėčiau, kaip šioje situacijoje galėčiau parodyti daugiau meilės sau ir aplinkiniams? Būtent tokią mintį, 
tokį prašymą aš paleidau. Savo pačios nuostabai, grįžusi į namus radau vaikų man paruoštą vakarienę – visai kaip 
restorane – su meniu ir valgių pavadinimais. Tą akimirką aš suvokiau, jog visi pokyčiai prasideda nuo mūsų pačių. 
Tas mažas žingsnelis, pastabumas, stabletėjimas, prašymas, dėkingumas, o galiausiai – prisiminimas apie manyje 
esantį Jėzų, kurį noriu mylėti, padeda pajausti, kad, mylėdama Jį, galėčiau dar stipriau mylėti visus greta esančius. 
Turbūt nesuklysiu teigdama, jog ne vieną iš mūsų užklumpa būsenos, kurių metu norime viską planuoti, žinoti, 
numatyti, viską kontroliuoti. Tačiau sustokime ir prisiminkime, koks žavesys yra galimybė būti „čia ir dabar“. 
Galimybė būti santykyje su dabarties momentu. Atrodo, jog tų akimirkų, kai nebežinome, ką ir kaip daryti, būna 
tiek daug, kad belieka atsiduoti „čia ir dabar“ momentui.

Pradėti iš naujo – niekada nevėlu

Matulaičio Respublika
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Anksčiau bendrus pietus šeimoje turėdavome tik savaitgaliais, tad galėčiau juos pavadinti dabartinės 
situacijos dovana savo šeimai. Man jie turi daug gilesnę prasmę nei vien tik valgymas – kartu tai ir dalinimasis, 
artimo žmogaus pažinimas ir supratimas. Manyčiau, jog esama padėtis leidžia mums atrasti naujus prasmės veidus 
ir nepamiršti, jog svarbiausia yra tai, kaip jaučiamės patys ir ar galime sau nuoširdžiai atsakyti – taip, gyvenu 
prasmingai ir džiaugiuosi kiekviena diena. 

Galėčiau sakyti, jog tai laipiojimas atrado mane, o ne aš jį. Buvau dar 
visai neseniai pradėjusi dirbti atrakcionuose, kuriuose stovėjo ir laipiojimo 
sienelė. Iš pradžių lipimas pasirodė kaip ekstremalus užsiėmimas, tačiau 
nutiko taip, jog užlipusi taip ir nebeįstengiau nulipti. Manau, jog tik pradėjusi 
laipioti aš atradau tą tikrąjį santykį su savimi, o kartu su juo įgavau ir vidinės 
ramybės bei pasitikėjimo. Kalbu tiek apie pasitikėjimą kitais, tiek, kas ne 
mažiau svarbu, savimi. Pasikeitė mąstymas, elgesys, mintys tapo 
nuoseklesnės – netgi mano aplinkos žmonės pastebėjo, jog keičiuosi. Dabar 
galėčiau juokauti, jog būtent tuomet pavyko tvarkingai susidėlioti mintis į 
stalčiukus. Tokiu būdu atėjo ir visai nauja patirtis – gebėjimas pažinti save 
visiškai kitoje erdvėje, kitokiame veiksme, išsikelti tikslus ir priimti iššūkius. 
Aš tikiu lemtimi, tad manau, jog pats likimas mane atvedė į minėtą darbą, 
tokiu būdu į mano gyvenimą įnešdamas ir didžiulę puokštę teigiamų emocijų.

paprasta, gal net visai banali mintis. Buvo teigiama, kad jei gyvenimas nebūtų toks nuobodus, žmonės nežaistų 
kortomis. Nejaugi mūsų gyvenimai iš tiesų yra tokie nuobodūs, jog norime juos praleisti kortų žaidimuose? 
Drįsčiau teigti, jog mėgstamų ir prasmingų veiklų atradimas gali būti veiksminga priemonė prieš laiko 
užmušinėjimą. Mūsų gyvenimai juk pilni galimybių, kurias tereikia išnaudoti. 

                                                                                                                                  Jolanta Z., atvejo vadybininkė

Pasitikėjimo savimi ir kitais pamokos

Neretai sugaunu save galvojančią, jog tam tikrų gebėjimų, pavyzdžiui, laiko planavimo įgūdžių, man vis dar 
trūksta, tačiau žinau, jog tai nėra vienos dienos darbas. Kartais prasmę suteikti gali paprasčiausias sustojimas. Šiuo 
metu turime karantino situaciją, kuri stipriai keičia mūsų požiūrį. Anksčiau nesu įsivaizdavusi, jog saulėtą ir gražią 
dieną galėčiau praleisti namuose, tačiau karantino metu namuose atradau kitokį laiką, kitokį santykį su erdve, 
kitokias poilsio galimybes, knygas ir kitas malonias veiklas. Turbūt nesuklysiu sakydama, jog esant įprastoms 
sąlygoms, didžioji dalis mūsų namuose būdavome pakankamai retai, dažnai grįždavome tik išsimiegoti po dienos 
darbų, o būdami nemokėdavome tiesiog ilsėtis, vis ieškodavome, kaip mums atrodydavo, neatidėliotinų darbų.

Žengdama pirmuosius žingsnius susipažinau ne tik su technika, tačiau ir su alpinistais, kurie be išimčių yra 
nuostabūs, save pažinę žmonės. Kadangi laipiojau aukštomis sienomis, tarp komandos narių buvo labai svarbus 
besąlygiškas pasitikėjimas greta esančiu. Ir visai nesvarbu – tave laiko vyras ar moteris, kadangi trasoje visų jėgos 
tampa lygios. Nesuklysiu teigdama, jog laipiojimo metu su žmonėmis iš savo komandos turėjau tvirtus, 
pasitikėjimu grįstus ryšius. Sukūrusi šeimą natūraliai atitolau nuo šios veikos, o kartu, kadangi išnyko bendras 
interesas, ir nuo komandos narių. Tačiau aš niekuomet nesakau „niekada“, tad ir savo didžiausia svajone vis dar 
laikau lipimą į kalnus. Lipimas mane veža, jo metu aš atrandu vidinę ramybę ir tiek jėgų, kiek nė nebūčiau 
įsivaizdavusi turinti. Galimybės, jog kažkada prie to grįšiu, tikrai neatmetu. 

Pačioje pradžioje siena, į kurią tekdavo lipti, buvo 10 m. aukščio. Po kurio laiko, kai pasijutau pakankamai 
stipri, į mano gyvenimą atėjo ir naujas iššūkis. Vilniaus rajone yra didžiulis, kokių 30 m. aukščio bokštas, kurį 
alpinistai naudoja savo treniruotėms. Tai buvo tas lūžio taškas, leidęs man pereiti prie ekstremalesnių sąlygų. 
Svarbu paminėti, jog 10 m. aukščio siena yra uždaroje erdvėje, o bokštas – lauke, atviroje erdvėje, kurioje pojūčiai – 
žymiai stipresni. Kopimas į bokštą buvo pirmasis kartas mano gyvenime, kai leidau sau pasiekti tokį aukštį, o 
tuomet atsisukau ir, pažiūrėjusi žemyn, išvydau medžių jūrą. Tai buvo ne tik nauja patirtis, tačiau ir savo komforto 
zonos ribų išplėtimas. Būnant viršuje apima begalybės ir neišbaigiamumo jausmas, kurio dalimi jautiesi ir pats. 
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Šokime gyvenimą…

Matulaičio Respublika

                                                                                                                                      Dovilė, socialinė darbuotoja

Šviesa, sklindanti iš vaikystės prisiminimų

Tiesą sakant, šį jausmą perteikti žodžiais yra labai sunku. Kiekvienas, norintis suprasti, apie ką kalbu, turėtų 
tai patirti pats. Esi aukštai, nuo žemės tave skiria dešimt, trisdešimt ar daugiau metrų, o lipdamas kiekvieną kartą 
turi pasileisti ir apačioje matai stovintį bei tave laikantį žmogų. Pradžioje aš nuolat svarstydavau, ar tikrai viskas 
gerai, ar mane tvirtai laiko. Tačiau niekada nekilo jokių problemų, tad pasitikėjimo apačioje stovinčiu komandos 
nariu klausimas išnyko savaime. Šiuo metu jau pora metų kaip gyvenu be laipiojimo ir jaučiu, kaip man to trūksta. 
Kaip bebūtų, niekas nežino – galbūt ateityje grįšiu prie laipiojimo ne tik į sienas, bet išpildysiu ir seną savo svajonę – 
imsiu kopti į kalnus. 

Neseniai vaikščiodama Neries pakrante mąsčiau, kaip nuo vaikystės pasikeitė pasaulis aplink mane. Kai 
buvau visai mažytė, mano pasaulėlis tilpo į mažą bendrabučio kambarėlį, o pats įdomiausias dalykas jame buvo 
žalia varlytė, judančiomis akimis. Tuo metu mano laimei daugiau nieko netrūko. Pamažu pasaulis emė plėstis ir 
didėti. Išėjus su mama pasivaikščioti aš mačiau, kad be mūsų namo yra daug kitų. Kelias veda ne tik į parką, bet ir į 
parduotuves, į svečius pas tetą, vėliau ir į vaikų darželį. Pamačiau, kiek dar daug vaikų be manęs egzistuoja 
pasaulyje. Kasdien sužinodavau begales naujų dalykų. Tiek daug reikėjo išmokti: draugauti, dalintis, statyti smėlio 
namelius, valgyti šakute, užsirišti batų raištelius, nupiešti katinėlį... Mano pasaulis jau išsipletė nuo kambarėlio iki 
viso miestelio ribų. Mama ir tėtis dažnai mus su broliu vesdavosi pasivaikščioti. Visada pasakodavo apie viską, ką 
matydavome pakeliui. Sužinodavau daug įstabių dalykų: kai uostai pienes, nosį nudažo geltonai; jei kažkas cvirpia 
žolėje, tai yra žiogelis; bus lietus, jei žemai skraido kregždutės, o parsineštos namo beržų šakelės būtinai išsiskleis. 
Buvau labai žingeidi ir smalsi, tėveliai pavargdavo atsakinėti į mano klausimus, todėl truputėlį paaugusi, ėmiau 
pasaulį stebėti ir nagrinėti pati. Įsimindavau visus parko keliukus, medžių, gėlių pavadinimus, miesto gatves, namų 
langų užuolaidėles. Mano miestas vienoks būdavo dieną ir visai kitoks vakare. Kai lydavo, per autobuso langus 
bėgdavo lietaus lašeliai, atspindėdami šviesoforų šviesas, o snaigės užlipindavo akis. Visi tokie paprasti dalykai 
mane džiugindavo. Jaučiausi labai laiminga, nes mano pažinimui nebuvo galo. 

Mano miestas jau buvo „išstudijuotas“. Mūsų su broliu laimei, tėveliai įsigijo sodo sklypą. Kiek visokiausių 
dalykų vyko ten! Reikėjo sužinoti, kaip gyvena skruzdelės, kur nuskrido drugelis, pagaliuku pažvejoti upėje, įmesti 
šakelę į laužą, atskirti morką nuo piktžolės, pastatyti namelį sraigei ir sliekui. Pasaulis nuo miesto jau išsiplėtė iki 
užmiesčio. Kelionės pas gimines į kitus miestus leido pamatyti ir suprasti, kokia yra mano gimtinė, kaip kitur 
gyvena žmonės. Pasaulis buvo nuostabus!  Pilnas netikėtumų ir staigmenų.

Vakarais skaitomos pasakos ir istorijos audrindavo mano vaizduotę. Pasirodė, kad visoje Žemėje yra ne tik 
Lietuva, o daugybė šalių, kur viskas kitaip, bet taip spalvinga ir įdomu. Knygų įliustracijos, spektakliai, parodos, 
mokytojų pasakojimai, padėdavo suvokti, koks iš tikrųjų yra pasaulis, kokia esu aš. Tai ne tik geografija, gamta, bet 
ir žmonių gyvenimo istorijos, jausmai, svajonės, siekiai.

Jau seniai esu suaugusi, gyvenu dideliame mieste. Tačiau visi šviesūs vaikystės potyriai stipriai įsispaudę 
mano širdyje, saugo mane, leidžia ir dabar pastebėti daug nuostabių dalykų. Visi žmonės, su kuriais buvo tekę 
susitikti, palieka savo pasaulio dalelę. Daugelis jų net neįtaria, kaip yra mane pradžiuginę. Niekada nepamiršiu 
vienos mokytojos, kuri dar ankstyvoje vaikystėje, per miesto šventę, priėjo ir padovanojo man nuostabią gėlę. 
Tokios dar nebuvau mačiusi. Tai buvo paprastas narcizas. Tačiau tada man tai buvo nepaprastai kvepianti gėlė iš 
pasakos. Nesunku atspėti, kad nuo tos dienos mano mylimiausios gėlės yra narcizai.

Kartais galvoju, ar suaugę žmonės supranta, bendraudami su savo vaikais, kiek daug jie prisideda prie jų 
pasaulio kūrimo? Kiek daug žinių, jausmų ir prisiminimų palieka paprasta frazė, trumpas žaidimas, margas 
lietsargis, išskleistas lietaus metu, ar kartu pamaitintos antys. Kokios svarbios mažiesiems yra kasdienės 
smulkmenos! Dažnai vis dar jaučiuosi kaip maža mergaitė, kai vėluoju į darbą, nes pakeliui reikia ištraukti į balą 
įkritusį vabalą ar surinkti po lietaus ant šaligatvio iššliaužusius sliekus. Taip kvailai paskui teisinuosi 
bendradarbėms, kad neva, pavėlavau į autobusą.Tačiau širdimi jaučiu, kad kiekvienas suaugęs gali ar net privalo 
nors truputį pasilikti vaiku, kad padėtų kitiems prisiminti šviesų ir nuostabų vaikystės pasaulį. Toks pasaulis pilnas 
džiaugsmo, galimybių, svajonių, nuotykių. Tokį norėčiau parodyti visiems vaikams ir suaugusiems kiekvieną 
dieną. Tai mūsų gyvenimo stebuklas!

                                                                                                                                                    Vilma, auklėtoja
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Pirmosios dienos čia italę labai nustebino: aplinka buvo svetinga ir žmonės tokie 
atviri, kad, nepaisant kalbos barjero, jai buvo lengva užmegzti gerus santykius per gana 
trumpą laiką. Melania džiaugiasi Atviros bendruomenės veiklomis, net pasiūlė ir pradėjo 
vesti savo užsiėmimus: origami ir molio lipdymą, bet didžiausios sėkmės susilaukė jos 

pristatymas apie Turino drobulę (Turinas – gimtasis Melanios miestas), kuris labai sudomino Atviros 
bendruomenės narius. Beje, savo pristatyme italė kalbėjo lietuviškai! Būdama Lietuvoje, Melania vertina ne tik 
džiaugsmingą laiką, kurį praleidžia bendruomenėje, užsiiminėdama mėgstamomis veiklomis, tokiomis kaip 
žvakių liejimas ar maisto gaminimas, bet ir tuo, kad gali prisidėti prie neįgalių žmonių socialinių, kasdieninių ir 
profesinių įgūdžių lavinimo. Iš tikrųjų, savanorę tai taip įkvėpė, kad ji nusprendė grįžusi namo dirbti su protinę 
negalią turinčiais asmenimis. Vėliau, įgijusi pakankamai patirties, mergina planuoja atidaryti erdvę, kurioje tokie 
žmonės galėtų būti samdomi, taip suteikiant jiems savarankiško gyvenimo įgūdžių. Tad, dabar Melania 
nekantraudama laukia karantino pabaigos, kai ji pagaliau galės pamatyti Pirmą blyną ir, aišku, kai sugrįš į Atvirą 
bendruomenę su dar didesniu entuziazmu nei anksčiau!

Gegužės pirmąjį sekmadienį minėjome Motinos dieną, birželio pirmą sekmadienį minėsime Tėvo dieną. 
Meldėmės už gyvus ir mirusius Mamas bei Tėčius. 

                                                  Mamos, tėčio ir šeimos diena

                                                                                                                                                  Vitalija, auklėtoja

Melania pas mus atvyko iš Italijos, pabaigusi psichologijos studijas. Dabar ji 
savanoriauja vienoje iš Atviros bendruomenės grupių, kurioje padeda žmonėms su 
protiniais sutrikimais. Savanorė pasirinko šį projektą, nes norėjo įgyti daugiau 
neformalios darbo patirties prieš įsitraukiant į darbo rinką, praktikuoti jau turimus 
psichologės gebėjimus. Melania tikisi, kad ši patirtis padės jai kuriant savo ateities 
profesinius planus.

Taigi, tokios sekmadienio kelionės į bažnyčią bei namo ir būdavo visos šeimos diena. 

Taigi, ilgai klampodavome snieguotais laukais, kol palengva ateidavo pavasaris. Jį mes pajusdavome, kai 
saulė pradėdavo šilčiau kaitinti ir laukuose kur ne kur pamatydavome juodus žemės lopinius, išgirsdavome čirenant 
vieversį – jį matydavom pakilusį aukštai, aukštai ir vienoje vietoje čyrenantį čyrenantį čyrenantį...Palengva sniegas 
tirpdavo ir griovyje, vietoj sniego pradėdavo atsirasti vanduo. Prie griovio pavasarį būdavo pavojinga eiti, nes jis 
gilus, pilnas vandens. Bet buvo įdomu bristi į balą, matuoti jų gylį, po truputį, po žingsnelį ir... batas prisipildydavo 
vandens. Mama su tėčiu eidavo ramiai šnekučiuodamiesi, o mes vaikai, džiaugdamiesi pavasariu, juos 
pralenkdavome arba, užsižaidus, vėl tekdavo juos vytis. Taip neskubėdami pareidavome namo, mama iš duonkepės 
ištraukdavo dar karštus pietus, pavalgydavome ir tėvai skubėdavo šerti gyvulių, o mes, vaikai, – atlikti savo 
pareigų.

Žiemą griovį pilną pripustydavo sniego. Sniego pusnimis žingsniuodavome į mokyklą ar į bažnyčią. Jeigu 
sniego pusnis padengdavo ledo pluta, mes drąsiai juo žygiuodavome, o tėvams tekdavo klampoti pusnimis, nes 
ledas lūždavo po jų kojomis. Toks sniegas su ledu labai skausmingas žvėreliams, kurie turi kojytes su 
„aukštakulniais bateliais“ (t.y. kanopiniai: stirnos ar šernai). Šie žvėreliai, brisdami per ledu padengtą sniegą, 
smigdavo iki pat žemės paviršiaus, o viršuje užsidengęs ledas pjaustydavo jų kojytes.

Augau vienkiemyje. Visos dienos buvo užimtos ir pilnos rūpesčių, darbų. Tėtis ėjo į darbą. Mes, vaikai, kartu 
su juo eidavome į mokyklą. Eidavome iš tiesų – iki mokyklos buvo beveik 4 km. Mama likdavo dirbti namuose. 
Tokios būdavo visos savaitės. Bet mūsų šeimoje tikrai būdavo sekmadieniai. Pasiruošimas sekmadieniui 
prasidėdavo jau šeštadienį – mama išplaudavo grindis, patiesdavo taką, pečiuje kepdavo ragaišį. Prieš šventes 
iškepdavo ir baltą pyragą bei bandelių. Sekmadienius pamenu, kaip Mamos ir Tėčio dienas, kaip šeimos dienas. 
Smagiausia būdavo pavasarį – laukuose darbų dar buvo nedaug, todėl galėdavome neskubėdami su visa šeima eiti į 
bažnyčią. Nemažą kelio galą tekdavo eiti laukais. Žiemą tie laukai būdavo padengti balto sniego pusnimis. Laukų 
vidury buvo gilus melioracijos griovys. Jis mus traukdavo ir žiemą, ir pavasarį, ir kitais metų laikais. Čia pažinau 
tokius augalus kaip gegutės „duona“, gegutės „muilas“ ir gegutės „seilės“ :-).

Atradimai savanoriaujant

Mano šeimoje Motinos dienos nebuvo. Gal dėl to aš jos nepastebėjau, nejutau, kad, kai aš augau, mano tėvų 
mamos jau buvo mirę. O mes, vaikai, matyt, net nepagalvojome, kad metuose gali būti tik viena Motinos diena.

 
                                                                                                          Kalbino Flora, savanorė iš Vengrijos

Tomas ir Melania   
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Kaip, Tavo manymu, galėtume 
stiprinti draugystę su savimi?

Na, nusigvelbsiu lašelį išminties, 
tapusia savastimi  iš A. S. Exupery. 
Pagal lapės pamokymus mažajam 
princui, tam, kad susidraugautum su 

kitu, reikėtų vienam kitą „prisijaukinti“, o savęs „prisijaukinimui“ reikalingas savęs pažinimas ir priėmimas, savos 
istorijos pamilimas ir susitaikymas su labai asmeniškais gyvenimo palaiminimais bei žaizdomis. Žinoma, tai 
rimtas gyvenimo pasiryžimas ir kartais net viso gyvenimo „darbas“. Mūsų konkuruojančioje, be galo skubančioje 
ir virtualioje erdvėje paskendusioje visuomenėje išaugusiam ar tarybinių auklėjimo pasekmių atsikandusiam, o gal 
ir SAV (Suaugusių Alkoholikų Vaikų) „krašto“ žmogui dažnai nelengva mylėti ir priimti save. Karta iš kartos 
dažnai perduodama „nuodinga“ mantra, kurią, tikiu, kiekvienas galime savo laiku ir savo ritmu nutraukti, žvelgiant 
į save Dievo akimis, mylinčiu, neteisiančiu, širdies gelmes skrodžiančiu, tiesos žvilgsniu, kuris mums sugrąžina 
Dievo vaikų ir Jėzaus draugų titulą: „Jus aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo Tėvo 
girdėjęs“ (Jn 15, 9 –17).

Kaip palaikytum nusivylusį viskuo žmogų, praradusį viltį ir tikėjimą?

Vienu žodžiu pasakyčiau – meilė, bet jau girdžiu ironizuojančius balsus, kad apie ką gi vienuolei daugiau ir 
bekalbėti. Tad pasitelksiu savo guru Carl Rogers, humanistinės psichologijos tėvą, kuris išskyrė tris auksines 
taisykles terapeutams, kad būtų sukurtas ryšys – esminis žmogaus gijimui ir be kurio neverta terapijos nei pradėti. 
Aš tais principais ištikimai remiuosi konsultacijose ir jie vis labiau tampa mano gyvenimo būdu. Rogers mano, kad 
psichoterapeutai turi išlaikyti tris savybes, šerdines sąlygas, kad padėtų žmogui augti ir tapti pilnai savimi bei 
pasiekti pokyčio: autentiškumas (buvimo tikrumas), besąlyginis teigiamas žvilgsnis į kitą (priėmimas ir rūpestis) ir 
empatija arba tikslus empatiškas supratimas, žvilgsnis, kylantis iš anapus kranto, iš kito žmogaus perspektyvos su 
visais jausmais, išgyvenimais, veiksmais ir mintimis. Kaskart vis susiduriu su išėjimo iš savęs, nepaliekant savo 
dėmesingo buvimo kartu su kitu, iššūkiu, su autentišku susidomėjimu kitu, neprarandant savo gyvo dalyvavimo 
ryšyje, subtilybėmis. 

Jurgita, jei Tavęs paprašytų 
keliais sakiniais apibūdinti save, ką 
atsakytum? 

Esu sesuo Jurgita iš Vilniaus, 
priklausau Marijos Dangun Ėmimo 
kongregacijai ir gyvenu bendruo-
menėje kartu su kitomis penkiomis 
seserimis ant vienos iš Šeškinės 
kalvelių. Dirbu savo svajonių darbą 
nuostabiausioje Lietuvos darbovietėje, 
galėdama atliepti į žmonių poreikius ir 
tarnauti Viešpačiui pagal giliai atrastą 
pašvęsto gyvenimo pašaukimą.

Pirmas ir paskutinis atsakymas – lieka MEILĖ...

Kaip Tu jauti, kas svarbiausia kuriant ryšį su kitu žmogumi?

Apaštalas Paulius mums sako: „Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais“ (Rom 12,15). Man 
yra svarbu gerbti kitą ir prieiti prie to žmogaus ten, kur jis ar ji yra, o ne ten, kur norėčiau jį ar ją matyti, arba kur man 
būtų patogiau ar net, kur galėčiau pati toleruoti ar ištverti tamsą bei kito nusivylimo, kančios, praradimo ir pykčio 
šešėlius. Yra tekę gyvenime atsigulti ant žemės, šalia žmogaus, nebesikeliančio kelias paras, kad suprasčiau, kaip 
toli jis – nuo tvirtai stovinčiojo, ir alsuočiau, kaip jis – veidu į purvą. Man, kaip tikinčiam žmogui yra svarbi Viltis, 
kurią neretai nešu už tuos, kurie ją prarado. Tylus palaikymas man dažnai ir yra malda, užtarimas bei tikėjimas, kad 
Dievui nėra negalimų dalykų ir nė vienas šioje žemėje Jam nėra prarastas. 
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Dažnas šį pavasarį ieškojo džiaugsmo ir atgaivos miškuose, o koks Tavo santykis su gamta?

Ko palinkėtum visiems Sekminių proga?

Kai turėjau galimybę Aberdeen Universiteto akademinėje sielovadoje bendrauti su studentais ir praleisti 
nemažai laiko ant dvasinio palydėjimo suolelio, dažnai tekdavo grįžti prie bendravimo ir ryšio elementoriaus, 
kalbant su jaunimu apie santykius, kuriuos reikia kurti ir kur neužtenka vien tik pirminės simpatijos, potraukio, 
cheminės reakcijos ar spontaniško susidomėjimo. Žingsnis po žingsnio įsivardindavome asmenines pastangas, 
įsiklausymą, dialogą, laiko ir savęs dovanojimą, vienas kito pažinimą, atleidimą, buities smulkmenų bei kasdienės 
rutinos bendrystę, dalinimąsį vertybėmis ir bendrų dalykų kūrimą. Gyvenimas dažniausiai mūsų pakankamai 
neparuošia smūgiams santykiuose, netektims, dvasinei kančiai ar visaip kaip mus ištinkančiai gyvenimo tėkmei, 
tačiau pasitikėjimo sukurtas ryšys tiek su Dievu, tiek su kitu žmogumi išlieka išgelbėjimo plaustu ir vilties ugnele 
„pabudus“ iš sustingimo, nevilties ar praradimo.

Tačiau pirmas ir paskutinis atsakymas iš širdies lieka MEILĖ, o visa kita  tik literatūra, kurią vis reikia –
papildyti ar atnaujinti moderniomis psichologijos, neurologijos, sociologijos, teologijos ar dar kokios nors 
„logijos“ žiniomis... 

Gamta, kūrinija man yra viena iš nuostabiausių Dievo šlovės apraiškų. Gamtos potyris man susijęs su 
dvasiniu išgyvenimu. Gamtoje širdis visuomet pati savaime gieda padėką ir garbinimą Kūrėjui. Esu dalis kūrinijos 
ir manau, kad jei reikėtų gyventi dideliame mieste be medžių, parkų, miškelių ir vandens telkinėlių, kvėpuojant 
cemento dulkėmis, turbūt nuvysčiau kaip užmesta už krosnies gėlių puokštė ir panirčiau į liūdesį. Kai būna 
sunkesnių nuovargio ar įtampos 
momentų, mintyse dažnai grįžtu į 
pamėgtas, atrastas ir įsimylėtas 
gamtos vietas pasaulyje: White 
Sands,  baltąsias gipso kopas 
Naujojoje Meksikoje, Alpių kalnų 
ledynines viršūnes, Sibiro beribes 
tundras, Šiaurės jūros pakrantes, 
besišliejančias palei Škotiją, St. 
Anders salą, skalaujamą Atlanto 
vandenyno ir lankomą egzotiškų 
paukščių, Kilt Rock falls kaskadas, 
Altea paplūdimį, Batuecas kalnų 
masyvą, Savičiūnų ežerą, Čepkelių 
raistą, Palūšę ir t.t... Turėčiau sustoti, 
nes  sva jo j imai  ga l i  t ęs t i s  i r 
nebepabaigčiau šito pokalbio. Dar 
norėčiau pridurti, kad mano ryšys su 
gamta, neapsiriboja naudojimusi jos grožiu, gaiva ir dovanomis ar jaučiantis jos dalimi, bet taip pat esu įprasminusi 
savo nuostatą ją saugoti, domėtis ir įsiklausyti į jos harmoniją, tiek žemės, jos resursų, gyvūnijos ir žmonijos 
sąveikos bei gamtos natūralaus ciklo atžvilgiu. Man rūpi ekologijos klausimai, klimato kaitos problematika, 
tvarus/darnus vystymasis, gamtinė žemdirbystė ir žmogaus kūrybingumas puoselėti savo „namus“ – žemę. 
Enciklikoje „LAUDATO SI“ Popiežius Pranciškus primygtinai primena, kad turime rūpintis bendraisiais namais ir 
net prieš keletą metų į katekizmo išpažinties pasiruošimo nuodėmių sąrašą įvedė naują nuodėmę  nusižengimą –
prieš kūriniją.

Ko dabar labiausiai ilgisi Tavo širdis?
Pastaruoju metu prašau Dievo nuolatinės maldos malonės ir sielos ramybės... tai didžiulė Dievo dovana – 

būti nenutrūkstamame ryšyje su Mylimuoju, Mylinčiuoju ir Mylimu Dievu. 

Kalbino Laura L., socialinė darbuotoja

Širdies atvirumo, pasidavimo Dvasios vėjui ir juoko be saiko kaip ištinka, „apgirtus“ Šventąja Dvasia. 
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