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Individualiosios psichologijos konsultantų asociacija
Norisi pasidžiaugti, kad šių, 2014 metų sausio 18-19 dienomis įvyko jau penktoji žiemos
stovykla ir tai jau tapo tradicija, su nusistovėjusia data, konkrečia dienotvarke, kuria ji stipriai
skiriasi nuo vasaros stovyklos, tačiau savo dvasia jos abi yra labai panašios. Stovykla vyksta
toli nuo bet kokio miesto triukšmo, Švenčionių rajono miškuose, Šerėno sodyboje ir yra
skirta ne tiek linksmybėms, kiek susikaupimui ir gilesniam vidiniam darbui. Kiekviena
stovykla turi savo su Individualiąja psichologija susietą temą. Būna šiai temai skirti skaitiniai
ir diskusija, vakare žiūrime ir aptariame filmą, vakarieniaujame, būname kartu, o išaušus
sekmadienio rytui iki pietų vyksta praktiniai užsiėmimai. Štai tokia trumpai mūsų stovyklos
programa.
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Gabija Jurgelytė
Kaip ir nei viena istorija, neprasidedanti nuo pirmo parašyto sakinio, kaip ir nei vienas
veiksmas neatsirandantis su fiziniu judesiu, taip ir visos mūsų žiemos stovyklų temos nuėjo
savo kelią nuo gimimo iki realizacijos.
Man ši tema, t.y. dvasingumas Adlerio teorijoje tapo aktuali po pirmųjų teorinių paskaitų dar
bazininėse studijose 2008 m. Aš atsimenu tą vidinį nepasitenkinimą, kylantį iš abejonės, ar
tikrai viskas yra taip paprasta ir aišku? Ar visa Adlerio įžvalga telpa į žmonių tarpusavio
santykius? Ar tikrai nieko nėra už darbo, šeimos ir draugų rato? Ir svarbiausia – ar žmogus
pats savaime tikrai nėra jokia vertybė, jeigu neteikia naudos aplinkiniams, jei neprisideda prie
socialinės gerovės kūrimo, jei nekelia sau bendruomeniškų tikslų?
Pasirodo, kad diskusijos dvasingumo tema Individualios psichologijos teorijoje prasidėjo jau
seniai ir iš esmės vyksta iki šiol – Individualios psichologijos žurnale vis spausdinami
straipsniai vienu ar kitu dvasingumo aspektu. Bet viskas prasidėjo 1967 metais, kai Haroldas
Horaldas Mosakas ir Rudolfas Dreikursas iškėlė mintį, kad, nors niekada konkrečiai to
neįvardinęs, Alfredas Adleris daug kartų užsimena apie dar vieną gyvenimo užduotį, kuriai
galima suteikti įvairius vardus – dvasingumo, metafizinės, ontologinės, prasmės paieškos,
egzistencinės. Autoriai teigia, kad šią užduotį galima patalpinti po penkiomis antraštėmis, ar
tiksliau atsakant į penkis klausimus.
Pirmasis jų apimtų žmogaus santykį su Dievu. Tikėjimą ar netikėjimą. Abejingumą arba
aršumą kažkokios galingesnės jėgos atžvilgiu. Ir savo menkumo pajautimą prieš Jį arba savo
didingumą, esant šalia Jo. Iš čia išplaukia antroji užduoties paantraštė – santykis su religija,
kuri žmogaus gyvenime gali vaidinti daugybę vaidmenų. Vieniems ji apskritai nereikalinga,
nes individas jaučia ir palaiko betarpišką ryšį su Dievu, kitiems – tai socialinių vertybių
išraiška, prasmingai veikianti ir be tikėjimo Dievu. Daugumai šiuolaikinių žmonių - tai tiktai
privalomas didžiųjų švenčių elementas, ir kai kuriems – būdas patirti Dievo buvimą ir
kasdieninio gyvenimo vingiuose palaikyti bei sutvirtinti savo tikėjimą.
Trečiasis šios užduoties uždavinys tai, kaip kiekvienas iš mūsų suvokiame žmogaus vietą
visatoje arba tiesiog save. Tiktai kaip geriau išsivysčiusį gyvūną, ar sukurtą pagal Dievo
paveikslą? Iš anksto nulemtą duotybėmis, ar iš esmės laisvą? Galų gale savo prigimtimi – gerą
ar blogą? Ir ketvirtasis klausimas, kylantis, iš savęs suvokimo situacijos – o kas iš to? Kaip
viskas baigsis, ar bus epilogas, o gal kita serija? Žmogaus siekis įgyti nemirtingumą, taip kaip
kiekvienas labai asmeniškai jį suvokiame, gali įgauti daugybę formų. Vieni jo siekia per
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vaikus, ypač tuos, kuriems duoda savo vardus, kiti – per darbus įrašomus istorijos knygose,
treti eidami dvasinių mokyklų nutiestais keliais? Iš esmės nemirtingumą (tęstinumą), mes
„įgyjame“ per tuos dalykus, kurie mums atrodo prasmingi.
Taigi, suvokti savo gyvenimo prasmę yra paskutinysis, penktasis uždavinys įgyvendinant
dvasinę užduotį. Ar jinai apskritai egzistuoja kažkokia didingesnė už taip mėgstamą
šiuolaikinės vartotojiškos visuomenės – imti viską, kas įmanoma? Ar jinai visiškai priešinga ir
slypi kančioje? O gal gyvenimo prasmė neturi nieko bendro, nei su malonumu nei su kančia,
jeigu nekelia sau savirealizacijos tikslo? Kaip, kad Adleris sakė „...žmogiškos sielos gyvenimas
– tai ne buvimas o tapsmas“
Ką mes radome žiemos stovykloje?
Į žiemos stovyklą mes visi atvažiavome su iš anksto užduotu klausimu „kaip mes suprantame
dvasingumą, ką įdedame į šį žodį“.
Štai mūsų, ten buvusiųjų atsakymai:
„jausmas, kad aš šiuo gyvenimu neprasidėjau ir juo nesibaigsiu“
„mano susitikimas su vidiniu Dievu“
„meilė platesne prasme ir kito priėmimas besąlygiškai“
„vidinė būsena, stovėsena Dievo akivaizdoje“
„pažinimas, kelionės procesas“
„takoskyra tarp to, kas aš esu ir, kas yra Dievas, kuris būdamas Dievu įsikūnijo ir tapo
žmogumi“
„kelionė, kurios tikslas surasti harmoniją ir pamatyti daugiau, nei matome fiziniame
lygmenyje“
„kelionė, kaip pažinti save“
„asmeninis santykis su kūrėju“
„pripažinimas, nuolankus santykis su kažkuo, kas yra daugiau negu aš“
„viskas totaliai susiję“
„įgimtas vidinio teisingumo jausmas, vidinis gerumas – žmogiškumas“
„savo misijos pasaulyje suvokimas“
„tikėjimas aukštesne jėga, vienovė su aplinka“
„savo erdvės ir savo laiko išgyvenimas“
„geba išlikti Žmogumi“
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„pagrindas to, kas esu ir kaip mąstau“
„uždavinys – su ilgesiu susijungti, sugrįžti; pilnatvės jausmo trūkumas“
„aukštis arba gylis“
„apsilankymas savo širdyje“
Per šį pasidalinimą, mane apėmė toks bendrumo ir susietumo jausmas, kuris retai ištinka
kasdienybėje. Jeigu važiuodama į šią stovyklą, aš jaučiau dvasingumą kaip grėsmę, už kurio
mes kartais slepiamės, kad išvengtume savo kasdieninių užduočių – tai yra darbo, intymumo,
socialinių ryšių, tai po šio pasidalinimo, negalėjau nepripažinti, jog dvasingumas yra
neatsiejama žmogiškos būties dalis. Ir tuo būdamas, jisai yra ir psichologijos objektas. Adleris
teigdamas, kad savastis ar siela turi likti svarbiausiu dalyku, jeigu psichologija siekia pateikti
pakankamus paaiškinimus ir tuo pačiu primena, kad psichologija ir turi siekti pateikti
pakankamus paaiškinimus, o tai įmanoma tik matant visą žmogų.
Aš nežinau, ar verta išskirti dvasingumą, kaip atskirą gyvenimo užduotį. Šis pasiūlymas buvo
kritikuotas ir Adlerio sekėjų Leo Goldo ir Eriko Mansagerio straipsnyje „Dvasingumas:
gyvenimo užduotis ar veiksmas“. Šie autoriai teigė, kad žmogaus aukščiausias ir svarbiausias
tikslas yra pats gyvenimo procesas. Ir tol, kol šis procesas yra vertinamas pagal tai, kaip
bendruomeniškai asmuo atlieka savo darbo, draugystės ir meilės užduotis, gyvenimas
peržengia šias užduotis lygiai taip pat kaip visuma pranoksta savo dalis.
Kur mes einame su ja šiandien?
Šiandien, praėjus beveik dviem mėnesiams po žiemos stovyklos, sudrumstas vanduo
nusistovėjo, ir galima paklausti, kas gi liko, kaip su visu tuo einame per kasdienybę toliau?
Dar organizuojant šią stovyklą mums kilo mintis kitų metų temai „drąsa būti netobulu“, bet
tiesą sakant šią temą mes „peržaidėme“ jau šiais metais. Toks man liko atsakymas į
dvasingumo klausimą. Kaip parašyta evangelijoje pagal Joną, „Jei mūsų širdis imtų mus
smerkti, Dievas didesnis už mūsų širdį ir viską pažįsta“.
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Algirdas Brukštus
Kiekvienas gyvenimo uždavinys rodo mūsų santykį su konkrečia būties dalimi. Pernai metų
stovyklos tema "Aš su savimi" siūlė atsigręžti į save patį, šios stovyklos tema – į mūsų santykį
su ta apimtimi, kurią mes vadiname Dievu, Aukščiausiuoju ar pan. Filosofų žodžiais –
atsigręžti į metafizinę būties plotmę. Taip jau įvyko, kad Individualioje psichologijoje
atsidūriau po gerų keliolikos metų vaikščiojimo taip vadinamais dvasinių paieškų, atradimų, o
kartais ir praradimų keliais. Ten sutikau daug nuostabių žmonių, kuriuos galiu drąsiai vadinti
savo mokytojais. Sutikau ir daug besiveržiančių į nušvitimą žmonių, metančių darbą, šeimas,
lekiančių į Himalajus, Indiją, pas Amerikos šamanus. Tai buvo energingi žmonės, tikintys,
kad išganymas yra čia pat už kampo, tik reikia atsisakyti žemiškų norų, savojo ego, kaip teigė
daugelis rytų bei New Age mokymų. Daugelis tų žmonių palakstę grįžo prie žemiškų dalykų
– tapo gerais verslininkais, sukūrė šeimas – tačiau buvo ir tokių, kurie lėkdami į nušvitimą,
kaip drugeliai į žvakės liepsną, apdegę sparnus nukrisdavo tiesiai į psichiatrinę ligoninę. Mane
kankino klausimas, kodėl gi taip, kodėl dvasingumas veda į sielos ligas? Vieną labiausiai man
priimtinų atsakymų išgirdau iš Petrogrado psichologo Aleksejaus Vovko. Jis man taip
paaiškino: dvasiniai ieškotojai stengiasi dėl įvairių priežasčių atitrūkti kuo greičiau nuo
žemiškų rūpesčių, pabėgti nuo jų, kitaip tariant, pabėgti nuo tos kas akimirką prieš akis
išnyrančios egzistencijos. Atrodo, kad ten už kampo jau nereiks sukti galvos apie pinigus,
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apie tai, ką daryti su geriančiu vyru ar maištaujančiais vaikais. Todėl kaip išsigelbėjimo kartais
griebiamasi dvasinių praktikų, tuo labiau, kad dabar jų pasiūla yra išties didelė. Ir raketa ima
kilti, skrieti nušvitimo link. Bėda ta, kad raketa tai medinė, bet kaip sukalta surūdijusiais
vinimis, todėl vos atsiplėšusi nuo žemės, ima byrėti į šipulius. Ta raketa nešėja yra ne kas kita
kaip mūsų ego, artimesnis Individualiajai psichologijai terminas gal būtų vientisa asmenybė,
kuri geriau ar blogiau, bet funkcionavo žemiškuose reikaluose, tačiau ėmus kilti į dvasinius
būties sluoksnius, išryškėjo visa jos padrika natūra. Daugelis šiuolaikinių dvasinių guru
aiškina, kad reikia kuo greičiau atsisakyti ego ir, kad tame visas išganymas. Pasirodo, kad ego
gali atsisakyti tik tada, jei jį turi, o mūsų ego yra fragmentiškas, suskilinėjęs.
Ir čia psichologija randa savo konkrečią vietą žmogaus dvasiniame augime, kuris yra
natūralus ir neišvengiamas kaip ir šio fizinio kūno augimas. Psichologija rūpinasi konkrečiu
žmogaus augimo etapu, rūpinasi, kad jo asmenybė taptų brandi ir vientisa, kad nuo jos
atsispyrusi žmogaus dvasia galėtų kilti į savo namus - dvasines sferas. Todėl psichologijos
nuo dvasingumo atskirti negalime, tuo labiau individualiosios, kuri yra holistinė, t.y., apimanti
žmogų kaip vientisą ir nedalomą, su visais fiziniais, psichiniais ir dvasiniais jo aspektais.
Individualioji psichologija aptarinėja savo santykį su dvasingumu. Be to ką jau minėjo Gabija,
noriu pridurti, kad apie 2000 metus šiai temai buvo paskirtas visas Individualiosios
psichologijos žurnalo numeris. Tačiau didelio reikalo apie tai kalbėti jai gal ir nėra, nes
būdama holistine, ji natūraliai sprendžia ir dvasinius žmogaus klausimus, kažkaip ypatingai
neišskirdama jų iš bendros žmogaus egzistencijos, nedalindama jos į dvasingą ir bedvasę.
Priimant holistinį požiūrį į žmogų, neįmanoma spręsti atskirai paimtas, atsietas nuo visumos
problemas, todėl bet kokios problemos sprendimas veikia visas būties sferas, tuo pačiu ir
dvasinę, kas, aišku, yra tik pavadinimas ir dirbtinis skirstymas.
Todėl mano atsakymas į klausimą ar dvasingumas yra IP dalis, yra taip. Dar daugiau, manau,
kad dvasingumo net atskirti nuo IP neįmanoma. Dvasingumas yra įtrauktas į IP paties
Alfredo Adlerio, kuris priėmė žmogų kaip nedalomą, besivystančią visumą, o kad jis beveik
apie tai nekalbėjo, tai tik privalumas, nes racionali kalba yra ne tas instrumentas, kuris tinka
išreikšti dvasinei būčiai, apie ją daug geriau pasako poezija.
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