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Knygos autorius svarsto amžinai aktualų klausimą: „Kas aš 
esu?“ Tai klausimas, kuris anksčiau ar vėliau kyla kiekvienam 
žmogui. Aleksandro Žarskaus knyga nepretenduoja į vienareikšmį 
ir galutinį atsakymą. Jos tikslas kitas – padėti patį klausimą iškelti 
sąmoningai ir atsakingai, t. y. taip, kaip jis turi būti keliamas. Knygoje 
daug dėmesio skiriama Karlo Gustavo Jungo gelmių psichologijoje 
plėtojamai žmogaus sampratai. Tai nėra atsitiktina – juk ieškantis 
savęs žmogus neišvengiamai ima gilintis į save, savo pasąmonėje 
aptikdamas amžinus archetipinius vaizdinius, tolydžio išnyrančius 
įvairių tautų mituose bei meno kūriniuose. Esu įsitikinęs, kad 
kiekvienas, perskaitęs šią knygą, pajus dvasinę atgaivą ir paskatinimą 
dvasiškai atgimti.

Fil. m. dr. Tomas Sodeika

 Kiekvienas, atėjęs į šį pasaulį, atsineša savo paskirtį, misiją. 
Visų mūsų yra tiek, kiek reikia – žemdirbių, siuvėjų, statybininkų, 
mokytojų, prekijų, poetų, karių ir t. t. Laimingas kaimas, miestelis, 
apskritis, šalis, kur visi susiranda savo vietą ir atsiduoda didžiajai 
kūrybai. Visi stengiasi padėti vienas kitam kuo gali, patarnauti, 
atjausti. Tada mažėja kovų ir įtampos. Tada sveika būsena tampa 
natūralia. Sirgti nebėra pagrindo. Kaip sakė didysis Vydūnas, liga 
yra priminimas asmeniui, kad žmoniškumas neįsivyravo asmenybėje. 
Taigi, nėra sveikos gyvensenos. Yra tik žmoniškas gyvenimas 
arba ne. O gyventi žmoniškai – reiškia būti savimi ir savo vietoje, 
savo kelyje. Jis kiekvienam duotas, bet ne kiekvienas jį susirado. 
Aleksandras Žarskus „Savęs ieškojime“ siekia padėti mums susirasti 
savo pašaukimą, savo vietą, savo kelią. Daugeliui tai bus nauja ir 
netikėta, bet labai naudinga. 

Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidentas Dainius Kepenis
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ĮVA DI NIS ŽO DIS

Sa vęs ieš ko ji mas yra toks pat se nas kaip ir žmo ni ja. Nuo se niau sių 
lai kų sa ve su vo kian tis žmo gus vie no kia ar ki to kia for ma ieš ko jo at sa-
ky mo į klau si mą: Kas esu aš?  Se no vės iš min čių ra gi ni mas: Žmo gau, 
pa žink pats sa ve, – mū sų lai kais ta po dar opes nis. Opes nis ta pras me, 
kad ci vi li zuo to žmo gaus su kur ta švie ti mo sis te ma as mens dė me sį nu-
krei pia tik į iš ori nį pa sau lį, į ži nių kau pi mą ir įran kių, skir tų fi zi nei 
ma te ri jai ap val dy ti, ga my bą. La biau siai ger bia mi yra tie, ku rie pa ga-
mi na dau giau įran kių ir įgy ja di des nę val džią me džia gi niam pa sau liui. 
Vy rau jan ti švie ti mo sis te ma be veik vi siš kai ne pai so vi di nių žmo gaus 
iš gy ve ni mų ir re mia si vien tik kū no jus lių siun čia mais sig na lais. To kia 
švie ti mo nuo sta ta už tem do žmo gu je ir taip ne ryš kius jo pir map ra dės 
es mės pa si reiš ki mus. Dėl tos prie žas ties da bar ti nė švie ti mo sis te ma 
yra pa grin di nė  „sa vęs pa mir ši mo“ prie žas tis. Šiuo lai ki nis žmo gus  
la bai re tai su si du ria su tuo, kas nu kreip tų jo dė me sį nuo be tar piš ko 
su si do mė ji mo iš ori niu erd vės ir lai ko pa sau liu. Pa dė tį sun ki na dar ir 
tai, kad ši to kią švie ti mo sis te mą pa lai ko ir re li gi nės or ga ni za ci jos, 
sklei džian čios ki to kią pa sau lė vo ką.

Ci vi li zuo tas žmo gus pra ra do ry šį su se no vi nė mis pa sa ko mis, 
mi tais, le gen do mis ir šven traš čiais, ku riuo se at pa sa ko ti nie ka da 
tik ro vė je ne vy kę, bet nuo lat as mens vi du je vyks tan tys įvy kiai ar ba 
vi di nės žmo gaus ke lio nės. Pa sa kos ar mi to vei kė jo žyg dar biai vi sa da 
yra vi di nio sa vęs ieš ko ji mo at spin dys. Nu sil po ry šys ir su tra di ci nių 
re li gi jų siū lo mais sa vęs ieš ko ji mo ar ba šven tė ji mo bū dais. Šiuo lai-
ki nis, moks li nę pa sau lė žiū rą iš pa žįs tan tis žmo gus, ma žai be sup ran ta 
vi du ram žiš kas są vo kas ir re li gi jos siū lo mus sa vęs ieš ko ji mo me to dus. 
Daž nas iš mū sų mie liau skai to psi cho lo gi nio, ne gu re li gi nio tu ri nio 
kny gas.

 XX a. te olo gas jė zui tas K. Ra ne ris (Karl Rahner) tei gė, jog at ei-
ties ti kin ty sis tu rės bū ti mis ti kas, t. y. ku ris kaž ką pa ty rė. Prie šin gu 
at ve ju jo vi sai ne bus. Iš tie sų, tik ra sis ti kė ji mo tu ri nys yra ne tei gi-
niai apie Die vą ar įvai rias jo sa vy bes, bet pats Die vas. O tam rei kia 
Die vą pa žin ti pa tir ti ne pras me. Te ori niai svars ty mai apie Die vą Jo 
ne at sklei džia. To dėl te olo gi jos tei gi niai apie Die vą, net jei gu jie ir iš-
reiš kia ti kė ji mo tu ri nius, pa tys sa vai me ne ga li mū sų ves ti į su si ti ki mą 
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su Die vu. Žmo nėms ne be rei kia ga ta vų for mu lių ar nu val kio tų fra zių, 
at si duo dan čių pra ei ti mi, nei iš ban dy tų ke lių, ku rie ne be ati tin ka iš au-
gu sio as mens są mo nin gu mo. Da bar ties žmo gus, įklim pęs į kul tū ri nių 
ir pa sau lė žiū ri nių po ky čių liū ną, pir miau sia no ri ži no ti, kas jis toks, 
kas įka li na jo sie lą, kas lau kia jo sa vęs ieš ko ji mo ke ly je. Jis vėl no ri 
at ras ti Die vą už vi so to, kas me tų me tais bu vo ta pa ti na ma su Die vo 
var du: už įsta ty mų, nor mų, ne įsi kū ni ju sių dok tri nų, pras min gumo 
ne te ku sių žo džių.

 Ei nant Die vo pa ži ni mo ke liu, anks čiau ar vė liau at ei na aki mir ka, 
kai pro tas pri va lo pa sa ky ti sau: ne ži nau, ne pa jė giu. Ta da tu ri me kris-
ti į Die vo be dug nę. To kia yra pa tir ti nio, ga li ma sa ky ti, sa via na li zės, 
sa vęs ste bė ji mo ar ba kon tem plia ci nio ke lio pra džia. Tai po sū kis nuo 
Die vo, ku rį mes ži no me, į Die vą, ku rį pa ti ria me, ar ku ris pats ap si-
reiš kia. Ei da mas šiuo ke liu žmo gus pa žįs ta Die vą ne to dėl, kad re gi 
jį akis į akį, o to dėl, kad yra jo pa ly tė tas tam so je, – sa ko T. Mer to nas.

Tap da mi sa vi mi ar ba, pa sak K. Jun go (Carl Gustav Jung), ei da mi 
in di vi du a ci jos ke liu, mes pa tir si me, jog Die vas iš tie sų pa lie čia sie lą 
tam so je. To kia yra ne tik vi sų mis ti kų pa tir tis, bet ir gel mi nės psi-
cho lo gi jos įžval ga. Ne vel tui Baž ny čios dak ta ras šv. Kry žiaus Jo nas 
vie ną iš sa vo mis ti nių vei ka lų pa va di noTam sio ji sie los nak tis. Šv. 
Au gus ti nas, ge rai iš ma nęs Die vo pa ty ri mą per sa vęs pa ži ni mą, plė to jo 
vi sai krikš čio niš ka jai mis ti kai la bai reikš min gą mo ky mą apie sie los 
ki birkš tį (apex  men tis). Ši es min giau sio ji, gel mi nė ir vi są psi chi ką 
ap rė pian ti žmo gaus da lis įvai rio se kul tū ro se bei mąs ty mo sis te mo se 
va di na ma įvai riais var dais. Mes ją va din si me Sa vas ti mi. Šv. Au gus-
ti nas pa ste bė jo, kad aukš čiau sia me sa vi mo nės taš ke žmo gus at ran da 
ne tik sa ve, bet ir švie są, ku rio je ma to sa ve to kį, koks jis yra iš tik ro. 

  Įvai rios psi cho lo gi nės mo kyk los pa tei kia įvai rius me to dus, kaip 
keis ti sa ve, ta čiau tai ne daug te pa de da. Ko dėl taip yra? Prie žas tis ta, 
kad tie bū dai daž niau siai pa lie čia vien pa vir ši nį psi chi kos sluoks nį, 
ku ris va di na mas žmo gaus ‘ego’, o vy dū niš kai – mū sų ma žą jį ‘aš’.  
Ta čiau, gi les niu re li gi niu ar ba mis ti niu po žiū riu, ‘ego’, dar va di na-
mas ‘imi džu’ ar ba, kaip jį vė liau va din si me – Per so na tė ra pra ei nan tis 
pa vi da las. Tą pa tį, kaip ma ty si me, tei gia ir ana li ti nė – gel mi nė K. 
Jun go psi cho lo gi ja. Daug pa sa kan tis šiuo po žiū riu yra XX a. JAV 
fi lo so fo A. Uot so kny gos pa va di ni mas: Kny ga apie tabu, drau džian tį 
ži no ti, kas mes esa me. (Alan Watts. The Book On the Taboo Against 
Knownig Who You Are). Jo je autorius iš įvai rių po zi ci jų – fi lo so fi nių, 
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psi cho lo gi nių, moks li nių ir re li gi nių – nag ri nė ja ‘ego’ iliu zo riš ku mą. 
Draudimo, be abejo, jokio nėra – mes tik pamiršome, kas esame. Teis-
ingesnis knygos pavadinimas galėtų būti: Knyga apie pamiršimą, kas 
mes esame. Jeigu būtų draudimas, tai knyga būtų padariusi sprogusios 
bombos įspūdį, tačiau ji taip ir liko mažai pastebėta, – mes iš tiesų 
pamiršome, kas esame. 

Sa vai me su pran ta ma, kad jei gu mes stip rin si me ar kei si me ‘ego’, 
ku ris tė ra iliu zi ja, ne daug kas pa si keis. Na, pa si keis tiek, kiek ir te at ras, 
pa kei tus de ko ra ci jas. Iš es mės ne si kei čia nie kas. Taip ir vargs ta me vi są 
gy ve ni mą. Sa vo įvaiz dį ar ba ‘ego’ rei kia su vok ti  kaip iliu zi ją ar ba 
kaip tą gy vy bę, ku rią, pa sak Kris taus, rei kia pra ras ti, kad vie toj jos 
ras tu me tai, kas am ži na (plg. Mt 16, 25). Juk su si ta pa ti nę su tuo, kas 
pra gaiš ta, pa sak Vy dū no, pa tys pra gai ši me. Ieš ko ji mas to, kas am ži na 
– Sa vas ties, ir bus šios mū sų ke lio nės po žmo gaus psi chi kos gel mes 
tiks las. Šios ke lio nės pa grin di niai va do vai bus gel mi nė K. Jun go psi-
cho lo gi ja ir gi les nės re li gi nės, dau giau sia krikš čio niš kos, įžval gos. 
Šio es mi nio ir vi sa a pi man čio psi chi kos cen tro ieš ko ji mą K. Jun gas, 
skir tin gai nuo in di vi du a li za ci jos, pa va di no in di vi du a ci ja, o, iš si reiš-
kiant re li gi nė mis są vo ko mis, Sa vas ties ieš ko ji mą ga li ma pa va din ti ir 
šven tė ji mo ke liu arba, pasak Jėzaus, Dangaus karalystės ieškojimu.

Se no vi nes pa sa kas, mi tus ir šven traš čius, ku rie se no vės žmo gui 
bu vo vi di nio gy ve ni mo va do vais, pa pil do ir pa kei čia gel mi nė psi-
cho lo gi ja su sa vo šiuo lai ki nė mis, la biau su pran ta mo mis są vo ko mis 
ir me to dais. Ryš kė ja di de li pa si kei ti mai ir re li gi nia me mąs ty me. 
Ati des nis žvilgs nis ne sun kiai pa ste bi, kaip vie nas prie ki to ar tė ja bu-
vę ne su tai ko mi – psi cho lo gi nis ir re li gi nis – mąs ty mai. Psi cho lo gai 
ty ri nė ja re li gi nes žmo nių pa tir tis, re mia si mis ti kų raš tais, gi li na si į 
evan ge li nes tie sas, ra šo kny gas apie at lei di mą ir be są ly gi nę mei lę. 
Dva siš kiai stu di juo ja psi cho lo gi ją ir pri tai ko ją sie lo va di nia me dar be. 
Ypač pa si kei tė re li gi nis po žiū ris į žmo gaus ir Die vo san ty kius. Bu vę 
tei si niai – bu hal te ri niai žmo gaus ir Die vo san ty kiai vis la biau pa na šė ja 
į bi čiu lys tės ir drau giš kos ben drys tės ry šius. Žy mus XX a. ka ta li kų 
fi lo so fas Ž. Ma ri te nas (Jacques Maritain) sa ko, jog bū ti šven tu – tai 
bū ti sa vi mi. Bū ti sa vi mi ar ba pra žy dė ti sa vuo ju žie du yra ir K. Jun go 
ap ra šy to sios in di vi du a ci jos ar ba Sa vas ties ieš ko ji mo sie ki nys. Skir-
tu mas tarp in di vi du a ci jos ir šven tė ji mo ar ba sa vęs ieš ko ji mo ke lio 
yra tik iš ori nis. Es mė lie ka ta pa ti, nors la bai ski ria si pa va di ni mai, 
są vo kos bei nau do ja mi me to dai. Apok ri fi nė je Pi ly po evan ge li jo je 
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sa ko ma: Var dai, ku riais jūs pa va di na te že mės daik tus, sle pia sa vy je 
di de lį pa kly di mą, nes jie nu ve da šir dį nuo to, kas tvir ta (es min ga), 
į tai, kas ne tvir ta (ne es min ga), ir tas, ku ris gir di žo dį ‘Die vas’, ne
su vo kia to, kas es min ga, bet su vo kia tai, kas ne es min ga. Pa na šiai ir 
gir dė da mi žo džius: ‘tė vas’, ‘sū nus’, ‘Šven to ji Dva sia’, ‘gy ve ni mas’, 
‘švie sa’, ‘pri si kė li mas’, ‘baž ny čia’ ir vi sus ki tus – ne su vo kia te to, kas 
es min ga, bet su vo kia te tai, kas ne es min ga, ne bent jau pa ži no te es mę. 
Pa sau ly je esan tys pa va di ni mai sle pia sa vy je ap gau lę. (…) Jie iš nyks ta 
eone (Nr. 11). Iš tie sų, mes esa me taip pri si ri šę prie pa va di ni mų ir 
me to dų, kad ne be pa ste bi me gi les nės es mės.

Šia me sa vęs ieš ko ji mo ap ra šy me ban dy si me pra skleis ti pa va di ni-
mų skrais tę ir pa ma ty ti tą pa čią es mę, ku ri sle pia si už la bai skir tin gų 
pa va di ni mų. Kad leng viau ją pa ste bė tu me, daž nai tą pa tį reiš ki nį 
va din si me skir tin gais pa va di ni mais. Ieš ko da mi es mės pa ma žu lais-
vė si me iš siau rų at ski rų mo kyk lų, kryp čių ar kon fe si nių pa žiū rų. Be 
abe jo, tai ne bus leng va, nes pla tes nis, at ski rus da ly kus ap jun gian tis 
po žiū ris rei ka lau ja ne tik gi les nio at ski rų reiš ki nių su vo ki mo, bet ir 
drą sos ki taip su pras ti tuos pa čius reiš ki nius. To dėl ši sa vęs ieš ko ji mo 
ke lio nė ne bus leng va. Teks ne vie ną kar tą mir ti ir pri si kel ti su vo ki mo 
ar ba dva si ne pras me. Jo je bus daug kliū čių, ne nu ma ty tų vin gių, su gre-
ti ni mų ir, be abe jo, ne ti kė tų at ra di mų, ku rie pa dės ge riau pa žin ti sa ve.
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BEN DRO SIOS ŽI NIOS

AR CHE TI PI NĖ  IN DI VI DU A CI JOS  SIM BO LI KA

 Sa vęs ieš ko ji mas for muo ja žmo gaus as me ny bę. Jos me tu žmo gus 
vis la biau at si ski ria nuo ko lek ty vi nės pa są mo nės ir to dėl in di vi du a-
ci ja yra at si sky ri mas ar ba de si den ti fi ka ci ja. Ta čiau, ki ta ver tus, sa vęs 
ieš ko ji mo me tu žmo gus vis la biau su si ta pa ti na ar ba iden ti fi kuo ja si su 
sa vo gi liau sia es me – Sa vas ti mi. Nes pa čia ben driau sia pras me in di-
vi du a ci ja yra laips niš kas pa są mo nės tu ri nio įjun gi mas (in teg ra ci ja) į 
są mo nę. Todėl savęs ieškojimas yra ir atsiskyrimas, ir susivienijimas.

 K. Jun gas sa vo au to biog ra fi jo je ra šė: Ma no gy ve ni mas yra pa są
mo nės sa vi re a li za ci ja. Vi sa, kas yra pa są mo nė je, sten gia si re a li zuo tis, 
t. y. in teg ruo tis į są mo nę, o žmo gaus as me ny bė no ri vys ty tis kaip vie-
nin ga vie nu ma iš sa vo pa są mo ni nių šal ti nių. To kia yra ir kiek vie no 
žmo gaus da lia, ži no jis tai ar ne ži no, nes toks yra Vi su mos au gi mo 
ar ba Die viš ko sios kū ry bos tiks las. Skir tu mas tarp pa pras tų žmo nių 
ir K. Jun go, mis ti kų ar šven tų jų yra tik tas, kad vie ni są mo nin gai 
žen gia kar tu su Vi su mos kū ry ba ir jai pa de da, o ki ti jo je da ly vau ja 
ne są mo nin gai ir jų ke lias bū na il ges nis bei  skau des nis.

K. Jun gas at li ko di džiu lį dar bą, ty ri nė da mas žmo gaus psi chi kos 
pa si reiš ki mą per sap nus ir su sie da mas juos su sa vęs ieš ko ji mo vyks-
mu. Pri si mi nus sap nus ky la klau si mas, ko kia yra pa skir tis tos bū se nos, 
to gy ve ni mo, ku rį žmo gus pra lei džia sap nuo da mas? Ko kį vaid me nį 
vai di na sap nai ne tik sap no me tu, bet ir ap skri tai vi so žmo gaus gy ve-
ni mo at žvil giu? Ten ka pri pa žin ti, kad ši žmo gaus psi chi nės veik los 
sri tis vis dar te bė ra ma žai ty ri nė ta.

K. Jun gas iš nag ri nė jo apie 80.000 sap nų ir at ra do, kad vi si jie ne 
tik vie nu ar ki tu at žvil giu su si ję su žmo gaus gy ve ni mu, bet kar tu yra 
su dė ti nės da lys di džiu lio tin klo, ku ria me su si pi na įvai riau si psi cho lo-
gi nio po vei kio veiks niai. Tai po gi bu vo pa ste bė ta, kad sap nai lai ko si 
tam tik ros tvar kos ar ben dros sche mos. Šią sche mą K. Jun gas pa va di no 
in di vi du a ci jos vyks mu. In di vi du a ci ja, ku ri vyks ta per sap nus kie vie-
na me žmo gu je, yra ma žiau są mo nin ga, o mes dau giau kal bė si me ne 
tiek apie sap nus, kiek apie są mo nin gą da ly va vi mą sa vęs ieš ko ji me. 
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Nors kiek vie ną nak tį mes sap nuo ja me įvai riau sius sap nus ir pa vi-
da lus, bet jei gu jų ne ste bi me ir ne ty ri nė ja me, tuo met sun ku pa ste bė ti 
juo se ko kią nors tvar ką. Ta čiau jei gu pa sek tu me sa vo sap nus ke le tą 
me tų ir nag ri nė tu me jų tu ri nį, pa ma ty tu me, kad tam tik ri pa vi da lai 
pa si ro do, iš nyks ta ir vėl pa si ro do. Ne ma žai žmo nių po ke le tą kar tų 
sap nuo ja tą pa tį vei kė ją, tą pa tį vaiz dą ar ap lin ky bes, ta čiau jei pa mė-
gin tu me ati džiai pa nag ri nė ti pa si kar to jan čius sap nus, pa ste bė tu me, 
jog jie pa laips niui kei čia si. Ši tie po ky čiai pa grei tėja, jei gu tei sin gai 
iš si aiš ki na me sap ną, nes sap no su vo ki mas ska ti na šį pro ce są. Ga li-
me pa ma ty ti, jog mū sų sap nai ku ria su dė tin gą or na men tą, ku ria me 
ga li ma įžvelg ti tai iš nyks tan čius, tai vėl pa si ro dan čius as me ni nius 
bruo žus ir po lin kius. Il gai ste bint, kaip pi na mas ši tas su dė tin gas rez-
gi nys, ga li ma at ras ti, jog vi są šį vyks mą kaž kas pa slap tin gai val do 
iš vi daus, su ža din da mas lė tą, ta čiau ne nu trūks ta mą dva si nį au gi mą 
ar ba in di vi du a ci ją. Ne re tai toks lė tas, na tū ra lus dva si nis au gi mas iš-
reiš kia mas me džio sim bo liu.

Nu krei pian ty sis cen tras, ku ris val do sa vęs ieš ko ji mo (in di vi du a-
ci jos) vyks mą, yra mū sų psi chi kos bran duo lys. Ga li ma teig ti, jog šis 
cen tras ku ria ir tvar ko sap nų pa vi da lus. Šį cen trą K. Jun gas pa va di no 
Sa vas ti mi. Tai vi są žmo gaus psi chi ką ap rė pian tis cen tras. Tuo jis ski-
ria si nuo ‘ego’, ku ris ap ima tik vi sai ne di de lę žmo gaus psi chi kos da lį.

Nuo se nų se no vės žmo nės in tui ty viai ži no jo to kio vi di nio cen-
tro – Sa vas ties bu vi mą. Grai kai jį va di no dai mo nu. Se no vės Egip te jį 
va din da vo ba, o Se no vės ro mė nai – ge ni ju mi. Pir mykš tė se kul tū ro se 
jį va din da vo dva sia – sau go to ja, gy ve nan čia ko kia me nors gy vū ne 
ar fe ti še. Žmo gui tam pant la biau ci vi li zuo tu, vis dau giau pro ta ujant, 
ši to kio vi di nio psi chi kos cen tro su vo ki mas tam pa vis blau ses nis.

La bai aiš kų Sa vas ties su vo ki mą te be tu ri Nas ka pio gen ties in-
dė nai, gy ve nan tys Š. Ame ri kos  Lab ra do ro pu sia sa lio miš kuo se. Jie 
ver čia si me džiok le, gy ve na at ski ro mis šei mo mis ir taip to li vie na nuo 
ki tos, jog ne su kū rė gen ti nių pa pro čių ir re li gi nių apei gų. Nas ka pio 
gen ties me džio to jas, gy ven da mas vie ni šą gy ve ni mą, yra pri vers tas 
pa si ti kė ti sa vo vi di niu bal su. Gen ty je nė ra re li gi jos mo ky to jų, ku rie 
aiš kin tų žmo gui, į ką rei kia ti kė ti, nė ra ri tu a lų, šven čių ar pa pro čių, 
ku rie jam ga lė tų pa dė ti. Šių in dė nų su vo ki mu žmo gaus sie la yra jo 
vi di nis pa ly do vas, ku rį jie va di na Mis ta–peo, kas reiš kia Di dy sis 
žmo gus. Mis ta–peo gy ve na sie lo je ir yra ne mir tin gas. Tie in dė nai, 
ku rie ski ria dau giau dė me sio sa vo sap nams, ga li ge riau pa jus ti sa vo 
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ry šį su Mis ta–peo ar ba Di džiuo ju žmo gu mi. Jis jiems yra pa lan kes nis 
ir daž niau siun čia ge rus sap nus. Kiek vie no Nas ka pio gen ties in dė no 
pa rei ga yra va do vau tis ir pil dy ti per sap nus duo da mus nu ro dy mus. 
Me las ir egoizmas sil pni na ry šį su Di džiuo ju žmo gu mi, o gar bin gu-
mas, mei lė žmo nėms ir gy vū nams stip ri na ry šį su juo. Sap nuo se jie 
gau na nu ro dy mus ne tik vi di niam gy ve ni mui, bet ir iš ori nei veik lai. 
Per sap nus jie su ži no apie orą ir gau na nu ro dy mus me džiok lei, nuo 
ku rios pri klau so jų gy ve ni mas.

Dau gu mo je pir mykš čių tau tų yra pa da vi mas apie tuos lai kus, ka da 
žmo gų su dan gu mi jun gė auk si nis siū las. Tai bu vę va di na mie ji Ro-
jaus lai kai, kai žmo gus ga lė jęs ben drau ti su Die vu. Au gan ti sa vi mo nė 
ir lo gi nis mąs ty mas nu trau kė šį auk si nį, žmo gų su Die vu jun gian tį 
siū lą, o vaiz džiai sa kant, iš va rė iš ro jaus. Iš va ry to iš ro jaus žmo gaus 
ry šys su Die vu ar ba Sa vas ti mi la bai su sil pnė jo ar net vi siš kai nu trū ko. 

Sa vas tis ar ba Di dy sis žmo gus yra kiek vie na me žmo gu je. Žmo gaus 
ry šys su juo pri klau so nuo no ro ar ne no ro iš girs ti Sa vas ties pa mo-
ky mus ar pa ma ty ti jos ro do mus žen klus. Sa vas tį aiš kiau su vo kia ar 
jau čia im li, pa ga vi as me ny bė. Tai, ku ri to ne pai so, ku ri lie ka už da ra, 
yra žy miai sun kiau. Sub jek ty vus in di vi du a ci jos pa jau ti mas su ke lia 
po jū tį, kad į žmo gaus gy ve ni mą daugiau ar mažiau aiš kiai ki ša si 
kaž ko kia vir šas me ni nė jė ga. Kar tais ga li ma pa jaus ti, kad pa są mo nė 
pa si ren ka sau ke lią pa gal kaž ko kį slap tą  su ma ny mą. Ky la po jū tis, 
tar si kaž kas ta ve ste bi, kaž kas, ko žmo gus ne ma to, bet pats yra jo 
ma to mas. Jis sly pi šir dy je ir sa vo nuo mo nę pa reiš kia per sap nus ir 
ki to kius žen klus.

Ta čiau to kia ak ty vi ir kū ry bin ga psi chi kos bran duo lio veik la ga li 
pa si reikš ti tik ta da, kai ‘ego’ at si sa kys vi sų sa vo no rų bei ke ti ni mų ir 
pa si stengs įei ti į gi les nį bu vi mo lyg me nį ar ba, pa sak Kris taus, tap ti 
dva sios be tur čiu. ‘Ego’ tu ri su ge bė ti ati džiai įsi klau sy ti į vi di nes pa-
ska tas ir jo mis pa si ti kė ti, ne gal vo da mas, kas iš to iš eis. Ci vi li zuo tam 
žmo gui taip pa si elg ti at ro do ne pro tin ga ir bai su. Fi lo so fai eg zis ten-
cia lis tai sten gė si ap ra šy ti to kią bū se ną, ta čiau jiems pa vy ko pa ro dy ti 
tik są mo nės ap gau lin gu mą. Jie at ėjo iki du rų, ve dan čių į pa są mo nę, 
ta čiau jų ati da ry ti jiems ne pa vy ko.

Se no se kul tū ro se bu vo ge riau su vok ta, jog nau do to jiš kas ar ba uti-
li ta ri nis po žiū ris į są mo nin gą sa vo el ge sio pla na vi mą ne tin ka vi di nio 
as me ny bės au gi mo ke liui. Kar tą vie na pa gy ve nu si mo te ris skun dė si, 
jog ji, ly gi nant su ki tais, ne daug te pa sie kė kar je ros ir sėk mės sri ty je. 
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Ta čiau, kaip paiš kė jo iš po kal bio, jai pa vy ko su kur ti ge rą šei mą tu-
rint „blo gą“ vy rą ir su si for muo ti kaip as me ny bei. Jos pa guo dai bu vo 
pa pa sa ko tas se nas ki nų iš min čiaus Ču an–Czi pa ly gi ni mas. Mo te ris 
su vo kė jo pras mę ir pa ju to di de lį pa leng vė ji mą. Šis pa ly gi ni mas sim-
bo liš kai at sklei džia in di vi du a ci jos pras mę.

Kar tą ke liau jan tis dai li dė pa ma tė di džiu lį se ną ąžuo lą, au gan tį 
ša lia au ko ji mo al to riaus, pa sta ty to vie ti nės die vy bės gar bei. Be sig
ro žė da mas šiuo ąžuo lu dai li dė ta rė sa vo mo ki niui: ‘Tai ne nau din gas 
me dis. Jis jau se nas, bet iš jo nie ko ge ro ne ga li ma pa da ry ti – nei 
įran kių, nei lai vo, nei bal dų. Jis grei tai ne nau din gai su pus’. Tą pa
čią nak tį ąžuo las pri si sap na vo dai li dei ir pa sa kė: ‘Ko dėl tu ma ne 
ly gi ni su nau din gais me džiais ar su vais me džiais: kriau še, obe li mi, 
apel sin me džiu? Dar vai siams ant šių me džių ne su no kus, žmo nės jau 
juos ža lo ja, skin da mi vai sius ap lau žo ša kas. Jų pa čių vai siai da ro 
jiems ža lą, ir jie ne ga li iš gy ven ti gam tos jiems skir to lai ko. Taip 
at si tin ka vi sur. Štai ko dėl aš il gai sten giau si bū ti vi siš kai ne nau din
gas. Tu men kas mir tin ga sis. Įsi vaiz duok sau, jei gu aš bū čiau vi sais 
at žvil giais nau din gas, ar gi aš bū čiau toks už au gęs? Dar dau giau – tu 
ir aš esa me Die vo tva ri niai. Ar gi ga li vie nas taip pa si pui kuo ti, kad 
pa smerk tų ki tą? Tu, nie kam ne rei ka lin gas mir tin ga sai, ką tu ži nai 
apie me džio ver tę?’

Dai li dė pa bu do ir su si mąs tė. Vė liau jo mo ki nys pa klau sė: ‘Ko dėl 
tas me dis au ga ša lia al to riaus?’. Dai li dė at sa kė: ‘Ši tas me dis ty čia 
iš au go čia, nes ki to je vie to je žmo nės ne bū tų jo pa gai lė ję’.

Dai li dė ge rai su pra to sap ną. Jam ta po aiš ku, kad pa pras tas sa vo-
sios pa skir ties at li ki mas yra aukš čiau sias žmo giš kas pa sie ki mas ir 
kad mū sų var to to jiš ki po žiū riai tu ri nu si leis ti pa są mo ni nės psi chi kos 
rei ka la vi mams. Ar ba, ki taip sa kant, me dis čia sim bo li zuo ja sa vęs ieš-
ko ji mo ke lią ir pa mo ko mū sų trum pa re gį ‘ego’, ku ris vi sa da mąs to 
„nau din gu mo“ po žiū riu ar ba var to to jiš kai.

 Me dis, kaip by lo ja pri ly gi ni mas, au go ša lia al to riaus. Tai bu vo 
ne ap ta šy tas lau ko ak muo, ant ku rio žmo nės au ko da vo au kas. Al to-
riaus ar ba au ku ro sim bo lis mums pri me na, kad sa vęs ieš ko ji mo me tu 
žmo gus tu ri au ko ti (au ko tis), t. y. są mo nin gai pa klus ti Sa vas čiai ar ba 
re li gi ne pras me – Die vui, ne gal vo da mas, ar rei kia taip da ry ti ar ne, 
kas tei sin ga ir kas ne tei sin ga, kas bū na ir kas ne bū na. Rei kia tie siog 
įsi klau sy ti ir iš girs ti sa vą ją Sa vas tį, kad su pras tum, kaip rei kia pa si-
elg ti kiek vie nu at ski ru at ve ju. Užuo mi nos ar ba nu ro dan tie ji po stū miai 



15

at ei na ne iš ‘ego’, o iš pil nu ti nės psi chi kos – Sa vas ties. To kių pa vyz-
džių yra gau su Šv. Raš te, šven tų jų bei mis ti kų gy ve ni muo se. Su jais 
tai po gi su si du ria kiek vie nas žmo gus. Tik ar mes juos suprantame, o 
tuo labiau ar jiems paklūstame?

Vie nas klau sy to jas pa si da li no sa vo sap nu – iš gy ve ni mu, ku ris jam 
įsi mi nė. Du kar tus iš ei lės nak tį tą pa čią va lan dą iš girs da vau ryš kų 
bal są: ‘Aš esu į ta ve ne rian tis, am ži nai ža liuo jan tis me dis’. Po šio 
bal so iš kar to pra bus da vau ir pa žiū rė da vau į laik ro dį. Tre čią kar tą 
tą pa tį bal są iš gir dau po dvie jų sa vai čių. Šį kar tą po šio bal so pa si
ju tau, kad virs tu me džiu. Kū nas ta po ga lin go ąžuo lo ka mie nu, pė dos  
ir ko jos – šak ni mis, gi liai pa ni ru sio mis že mė je, o ran kos – ša ko mis ir 
la pais. Gy vai jau čiau ąžuo lo tvir ty bę ir jo ga lią, o ša ko se ošian tį vė ją. 
Ma no ša ko se čiul bė jo paukš čiai, ku rie kro vė liz dus ir per ėjo vai kus. 
Pa ju tau ne pa pras tą tvir ty bę, pa si ti kė ji mą ir am ži nu mą. Sap nas šį 
žmo gų la bai su stip ri no sun kia me gy ve ni mo ke ly je, o jo gy ve ni mas 
įga vo ge res nę kryp tį.

Sa vęs ieš ko ji mas yra il gas ir skaus min gas vyks mas. Jis ap ima ne 
tik nau jo žmo gaus kū ri mą, bet ir grio vi mą bei mir tį se no, įpras to gy-
ve ni mo bū do, bu vu sių nuo sta tų ir san ty kių su ar ti mais žmo nė mis pa-
si kei ti mą. Dva si nis žmo gaus au gi mas yra su si jęs su gi liau sių as mens 
gel mių grio vi mu. Au ką, grio vi mą ir mir tį sap nai kar tais pa vaiz duo ja 
la bai ryš kiai, tie siog nu mi no ziš kai. Tai aiš kiai ma ty ti to kia me sap ne.

Ma tau ką tik iš kas tą ka po duo bę, ša lia jos že mių krū va. Duo bė je 
ma to si iš po že mių pu siau iš lin dęs kars tas. Ne ti kė tai jis at si da ro, ir 
iš kars to pa ky la juo da len ta. Prie jos pri kal tas kry žius. Vi nys to se 
vie to se, kur tu rė tų bū ti Kris taus ko jos ir ran kos. Iš tų vie tų, kur įkal
tos vi nys, te ka krau jas. Len ta su kry žiu mi ky la lė tai, pa kim ba ore, o 
krau jas te ka vis stip riau. Jau čiu stip rų dva si nį skaus mą ir pra bun du.

Šia me sap ne sim bo liš kai iš reikš tos gy ve ni miš kos ap lin ky bės 
sap nuo to jo, ku ris iš gy ve na aud rin gą ir grei tą dva si nį au gi mą. Sap-
nuo to jas la bai pa si kei tė ir tą pa ste bi jo ar ti mie ji, ta čiau ne vi si tam 
pri ta ria, nes ma no, jog tai ne pro tin ga. Pa si kei tė jo san ty kiai su tė vais, 
su tuok ti niu, drau gais. O tai yra skaus min ga. Sap nas vaiz duo ja kan čią, 
t. y. se no ‘ego’ mir tį ir nau jo žmo gaus gi mi mą. Kry žius, Kris tus – tai 
bū din gi Sa vas ties sim bo liai. Šia me sap ne Sa vas tis (kry žius) pa ky la iš 
bu vu sio žmo gaus ka po. Tai skaus min ga ir bai su. To dėl sap nuo to jas 
jau čia dva si nę kan čią. Iš kry žiaus la ša krau jas.
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Ki ta ver tus, Sa vas ties ar che ti pas, ap rė pian tis vi są pa są mo nę, yra 
pa ra dok sa lus, t. y.  prieš ta rin gas iš es mės, nes jis jun gia prieš ta ras, 
ku rios ir su da ro vi su mą. To dėl Sa vas ties ar che ti pas yra me dia to rius 
ar ba tar pi nin kas tarp prieš ta rų. In di vi du a ci ja yra ar che ti pi nis Sa vas-
ties sten gi ma sis jung ti ir de rin ti prieš ta ras. To dėl sa vęs ieš ko ji mas 
pa klūs ta enan tiod ro mi jos (grai kų k. enan tios  reiš kia priešingas, o 
dro mos – bė gi mas) dės nin gu mui. Enan tiod ro mi ja pa žo džiui reiš kia 
bė gi mą prieš prie šiais. Tai ne tik psi cho lo gi nis dės nis, bet ir vi sos fi-
zi nės eg zis ten ci jos dės nin gu mas, reiš kian tis, kad vis kas anks čiau ar 
vė liau iš virs ta, per ei na į sa vo prie šy bę. Tam sa virs ta į švie są, jau nas – į 
se ną, mir tis virs ta į gi mi mą, blo gis – į gė rį, ma to mas – į ne ma to mą 
ir pan. Šis dės nis iš reiš kia ne tik cik li nį gy vy bės pra dą, bet ir tai, kad 
Sa vas ties su ra di mas bei gy ve ni mo pil nat vė įma no ma tik ap jun giant 
ne per ski ria mas prieš ta rų pu ses. Pas ta ra ja me sa ki ny je su dė ta vi sa sa vęs 
ieš ko ji mo slap tis, ku rią pa ma žu ban dy si me at skleis ti.

Šį vi sa ap iman tį dės nį ran da me ir Evan ge li jo se. Jis pa aiš ki na 
dau ge lį evan ge li nių pa ra dok sų, ku rie vien ra cio na liu mąs ty mu ne-
su vo kia mi. Pvz.: Taip pas ku ti niai bus pir mi, o pir mie ji – pas ku ti niai 
(Mt 20, 16); ar ba: Kiek vie nam, kas tu ri, bus duo ta, ir jis tu rės su 
per tek liu mi, o iš ne tu rin čio bus at im ta ir tai, ką jis tu ri (Mt 25,  29);  
ar ba: Tai gi, kas lai kys sa ve ma žu, kaip šis vai ke lis, tas bus di džiau sias 
dan gaus ka ra lys tė je (Mt 18, 4); ar ba: Kas no ri iš gel bė ti gy vy bę, tas ją 
pra ras; o kas pra žu do gy vy bę dėl ma nęs, tas ją at ras (Mt 25, 16); ir 
pan. Pra na šas Si me o nas apie gi mu sį Jė zų pa sa kė: Jis bus prieš ta ra
vi mo žen klas (Lk 2, 34). Krikš čio ny bės sim bo lis – kry žius tai po gi yra 
prieš ta rų su si kir ti mo žen klas.  Pa grin di nė prieš ta ra sa vęs ieš ko ji me 
yra prieš ta ra tarp są mo nin gu mo ir ne są mo nin gu mo.

Enan tiod ro mi jos mi to lo gi nė iš raiš ka yra am ži no jo su grį ži mo mi-
tas tei gian tis, jog vis kas pa si kar to ja. Bet ko kie reiš ki niai ar pro ce sai 
ne pa ste bi mai per ei na į sa vo prie šy bę ir ga lų ga le su grįž ta į taš ką ar 
pra džią, iš ku rios vis kas pra si dė jo. To ji iš min tis ar ba enan tiod ro mi-
jos dės nis la bai vaiz džiai iš reikš tas Se no jo Tes ta mento Ek le zias to 
kny go je: 

Kar tos nu ei na ir kar tos at ei na, tik vie na že mė pa si lie ka kaip bu
vus. Sau lė te ka ir sau lė lei džia si ir vi sa da vėl ji te ka iš ry tų. Da bar 
vė jas pu čia iš šiau rės, pas kui jis pa si su ka ir pu čia iš pie tų, ir su ka si 
jis vėl to liau ir to liau, iki vėl su grįž ta į bu vu sią kryp tį. Vi sos upės te
ka į jū rą, o jū ra vis ne pil na. Van duo grįž ta į sa vo iš ta kas ir vėl te ka 
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į jū rą. Vis kas kei čia si taip grei tai, kad akys ir au sys ne ga li su spė ti 
vis ką pa ma ty ti ir žo džiais ap sa ky ti tai nė ra įma no ma. Ta čiau apie 
vis ką ga li ma pa sa ky ti: Nie ko nau jo ne at si ran da po sau le; kas bu vo, 
tas ir vėl bus, kas bu vo da ry ta, tas ir vėl bus da ro ma. ’Pa žiū rėk čia 
– sa ko jie – žiū rėk, tai nau ja’. Ne są mo nė. Tai jau yra bu vę se niai, 
dar prieš mums gims tant. Mes tik tai ne be ži no me, ką da rė anks tes nės 
kar tos. Tai, ką mes da ro me šian dien, ar mū sų vai kai da rys, taip pat 
bus grei tai pa mirš ta (Ekl 1, 4–11).

Enan tiod ro mi jos dės nis, ku rį lie tu viš kai ga li ma pa va din ti vir smų 
dės niu, žmo gaus at žvil giu reiš kia ne tik pa si kar to ji mą. Per nuo la ti nį 
se no grio vi mą ir nau jo at si ra di mą žmo gus mo ko si at ras ti tai, kas ne 
tik iš tve ria vi sus pa si kei ti mus, bet ir gy vė ja, są mo nin gė ja. Tai sa vęs 
ieš kan ti ar ba in di vi du a ci jos ke liu ei nan ti žmo gaus da lis. Nuo la ti niai 
pa si kei ti mai – vir smai yra sa vęs ieš ko ji mo va rik lis am ži nai be si kei-
čian čia me pa sau ly je. Ypač sa vęs ieš ko ji mą ska ti na žmo gaus as me nį 
griau nan tys pa si kei ti mai, ku rie bus ap ta ria mi sky riu je Per so nos 
grio vi mas. Be si kei čian tis ar ba psi cho lo giš kai mirš tan tis ir gims tan tis 
žmo gus vis la biau gy vė ja: jis iš lie ka tas pats ir kar tu – ki tas.

Tai po gi yra be pras miš ka mėg džio ti ki to žmo gaus vys ty mą si, nes 
kiek vie nas žmo gus yra ki toks ir jo gy ve ni mo pa skir tis ar pa šau ki mas 
yra ki to kie. Nors dau ge lis pro ble mų, su ku rio mis su si du ria žmo gus, 
yra pa na šios, ta čiau jos nie ka da nė ra to kios pat. Kiek vie no žmo gaus 
sa vęs ieš ko ji mo ei ga yra ne pa kar to ja ma, jo je yra tai, kas bū din ga tik 
jam vie nam.

H. He sės (Hermann Hesse) kū ri nys „De mia nas“ vaiz džiai at kar to-
ja jau nuo lio in di vi du a ci ją, ga li ma sa ky ti, pa gal K. Jun go ar che ti pi nę 
sim bo li ką. Kiek vie nas žmo gus, – ra šo H. He sė šia me kū ri ny je, – yra 
ne tik jis pats, bet dar ir vie nin te lis, ypa tin gas, kiek vie nu at ve ju svar
bus ir keis tas taš kas, ku ria me pa sau lio įvy kiai bū tent taip ker ta si tik 
vie ną kar tą. To dėl kiek vie no žmo gaus is to ri ja – svar bi, am ži na, die
viš ka, to dėl kiek vie nas žmo gus tol, kol gy ve na ir vyk do Die vo va lią, 
yra nuo sta bus ir ver tas dė me sio.

Šv. Kū di kė lio Jė zaus Te re sės au to biog ra fi nė kny ga „Vie nos sie los 
is to ri ja“ tai po gi yra kū ri nys, ku ria me aiš kiai pa ste bi ma sie los in di-
vi du a ci ja. Ta čiau ji ap ra šy ta ne K. Jun go ar che ti pi niais, bet krikš-
čio niš kai sias sim bo liais. Krikš čio niš kai tokį sa vęs ieš ko ji mą mes 
va di na me šven tė ji mo ke liu. Šv. Kū di kė lio Jė zaus Te re sė (to liau ją 
va din si me Ma žą ja Te re se, skir tin gai nuo šv. Jė zaus Te re sės Avi lie tės, 
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ku ri va di na ma Di dži ą ja) tą pa čią H. He sės min tį iš reiš kia pla čiau ir 
su mo te riš kai sie lai bū din gu vaiz din gu mu: 

Il gai sa ve klau si nė jau, ko dėl ge ra sis Die vas kai kam su tei kia 
pir me ny bę, ko dėl ne vi soms sie loms vie no dai at sei kė ja ma lo nių, ir 
nu ste bu si pa ma čiau, kad Die vas gau siai su tei kia ne pa pras tų ma lo nių 
tiems šven tie siems, ku rie Jį bu vo įžei dę, kaip, pvz., šv. Pau lius, šv. 
Au gus ti nas, ku riuos, ga li ma sa ky ti, Jis pri ver tė sa vo ma lo nes pri im
ti; ar ba, skai ty da ma gy ve ni mus tų šven tų jų, ku riuos mū sų Vieš pa čiui 
bu vo ma lo nu glo bo ti nuo lop šio iki kars to, ne leis ti jų ke ly je at si ras ti 
jo kiai kliū čiai, ga lin čiai jiems su truk dy ti li gi Jo pa kil ti, ir iš anks to 
ap da lin ti tas sie las to kio mis ma lo nė mis, kad jos ne ga lė jo ap tem dy ti 
sa vo krikš to spin de sio, aš klau siau sa ve, ko dėl, pa vyz džiui, tiek daug 
varg šų lau ki nių mirš ta net ne iš gir dę Die vo var do… Jė zus tei kė si man 
pa aiš kin ti šią pa slap tį. Jis prieš ma no akis at sklei dė gam tos kny gą, 
ir aš su pra tau, kad vi sos Jo su kur tos gė lės yra gra žios, kad ro žės 
ža ve sys ir le li jų bal tu mas ne už go žia ma žos ži buok lės kva po ar ba sau
lu tės nuo sta baus kuk lu mo. Aš su pra tau, kad jei gu vi sos kuk lios gė lės 
įsi geis tų bū ti ro žės, tai gam ta pra ras tų pa va sa ri nį puoš nu mą, lau kai 
ne be bū tų nu sė ti ma žo mis gė lė mis… Sie los taip pat Jė zaus so das. Jis 
pa no rė jo su kur ti di džius šven tuo sius, ku riuos ga li ma pa ly gin ti su 
le li jo mis ar ba ro žė mis; bet Jis su kū rė ir vi sai ma žų šven tų jų, ku rie 
tu ri bū ti pa ten kin ti esą sau lu tės ar ba ži buok lės ge ro jo Die vo akims 
pa links min ti, kai Jis jas re gi prie sa vo ko jų. To bu lu mas – tai Die vo 
va lios vyk dy mas, kad mes bū tu me to kie, ko kius Jis no ri ma ty ti. (…)  
Jis su kū rė ir vai ką, ku ris nie ko ne mo ka ir vien be jė giš kai rė kia, Jis 
su kū rė varg šą lau ki nį, ku ris gy ve na tik pa gal gam tos įsta ty mą, ir vis 
dėl to net į jų šir dis Jis tei kia si nu si leis ti, nes tai yra lau kų gė lės, ku rių 
pa pras tu mas Jį džiu gi na ir ža vi… Taip že mai nu si leis da mas ge ra sis 
Die vas ro do be ga li nį kil nu mą. Kaip sau lė vie nu me tu ap švie čia ir 
ked rą ir ma žą gė le lę, tar si ši bū tų vie nin te lė pa sau ly je, taip mū sų 
Vieš pats ypa tin gai rū pi na si kiek vie na sie la, tar si dau giau ne bū tų į ją 
pa na šių; kaip gam to je vis kas klos to si pa gal me tų lai kus  ir taip jau 
su tvar ky ta, kad skir tą ją die ną pra žys tų kuk liau sio ji sau lu tė, tas pat 
pa sa ky ti na ir apie kiek vie ną sie lą.

Daug kas ne igia mai ver ti no ga na ne apib rėž tą K. Jun go po žiū rį į 
žmo gų, o jo ana li ti nę gel mi nę psi cho lo gi ją – dėl ne si ste min go iš dės-
ty mo ir me to dų trū ku mo. Taip iš tik rų jų ir yra. Šiuo lai ki nė gel mi nė 
psi cho lo gi ja su si dū rė su tais pa čiais sun ku mais kaip ir ele men ta rių 
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da le lių fi zi ka. Ne įma no ma tiks liai ap ra šy ti psi chi nio (in di vi du a ci jos) 
ar ba sie los sklei di mo si vyks mo. Ne įma no ma tiks liai pa sa ky ti apie 
žmo gų, ar jis yra šven ta sis ar nu si kal tė lis. Tą pa tį skel bia ir Jė zaus 
Evan ge li ja, ir krikš čio nių ti kė ji mas. Ly giai taip ir fi zi kai ne ži no, kas 
yra švie sa: da le lių srau tas ar ban gų skli di mas, ne ži no, kas yra elek tro-
nas: ban ga ar da le lė. Vie nu at ve ju elek tro nas yra da le lė, o ki tu – ban ga. 
Gel mi nę psi cho lo gi ją ga li ma ap ra šy ti tik ben drais bruo žais. Ir vie nas 
pa grin di nių jos bruo žų yra tai, kad apie tą pa tį reiš ki nį ga li ma pa sa-
ky ti ir vie naip, ir ki taip, o mū sų ra cio na lus pro tas sa ko, kad ga li bū ti 
tik ar ba taip, ar ba ki taip. Šis gel mi nės psi cho lo gi jos ne apib rėž tu mas 
vi siš kai ją pri ar ti na prie gel mi nės – mis ti nės re li gi jos.

PA SĄ MO NĖ IR JOS PA SI REIŠ KI MAI

Va ka rų psi cho lo gi ja sa vo vys ty mo si pra džio je ne pri pa ži no pa są-
mo nės. Nors jau XIX a. bu vo užuo mi nų apie pa są mo nę, ta čiau tik nuo 
XX a. pra džios Z. Froi do (Sigmund Freud) te ori jų dė ka pa są mo nės 
są vo ka ta po vis pla čiau var to ja ma. Mū sų lai kais pa są mo nė, kaip ga-
lin ga žmo gaus psi chi kos ga lia, ta po vi suo ti nai pri pa žin tu reiš ki niu.

Z. Froi das kal bė jo tik apie as me ni nę žmo gaus pa są mo nę, ku ri 
su si for muo ja nuo žmo gaus gi mi mo iki da bar ti nės gy ve ni mo die nos. 
As me ni nė pa są mo nė su si for muo ja slo pi ni mo dė ka: žmo gus skau džius 
jaus mus ar ne pa gei dau ja mas min tis ak ty viai iš stu mia už sa vo są mo nės 
ri bų, jas nu slo pin da mas. Nu slo pin tie ji jaus mai ar min tys ne pra puo la, 
bet kau pia si ir su da ro nu slo pin tų jaus mų ir min čių da ri nius, ku riuos 
psi cho lo gi ja va di na kom plek sais. Kom plek sai ga li tiek su stip rė ti, jog 
įgy ja au to no miš ku mą ir net in di vi du a lių bruo žų, ir jau iš pa są mo nės 
da ro di des nę ar ma žes nę įta ką žmo gaus są mo nės veik lai. Kuo žmo gus 
la biau kom plek suo tas, tuo men kiau jis su ge ba nau do tis  sa vo lais vą ja 
va lia ir ver ti nan čiu mąs ty mu. Ne su vok ta pa są mo nės įta ka yra neu ro-
zių bei psi cho zių prie žas tis. 

K. Jun gas, ty ri nė da mas įvai rių tau tų mi to lo gi ją ir nag ri nė da mas 
šiuo lai ki nių žmo nių sap nus, aki vaiz džiai pa ro dė, jog eg zis tuo ja vi sų 
lai kų žmo nėms ben dras pa są mo ni nis psi chi kos sluoks nis, ku rį jis 
pa va di no ko lek ty vi ne pa są mo ne. Ko lek ty vi nė pa są mo nė ap ima vi sai 
žmo ni jai ben drus ar ba ko lek ty vi nius įvaiz džius, pir map ra des idė jas 
ar ba ar che ti pus.
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Nau jau sio ji psi cho lo gi jos kryp tis – trans per so na li nė psi cho lo gi ja 
iš ryš ki no tre či ą ją pa są mo nės sri tį, esan čią tarp as me ni nės ir ko lek ty-
vi nės pa są mo nių, ir pa va di no ją pe ri na ta li ne pa są mo ne. Pe ri na ta li nė 
(prieš dė lis pe ri reiš kia apie, o šak nis na ta lis reiš kia gi mi mą) pa są mo nė 
su si for muo ja žmo gui gims tant: nuo pra dė ji mo iki gi mi mo. Tai trum-
pas žmo gaus gy ve ni mo lai ko tar pis, ta čiau la bai reikš min gas psi chi kos 
for ma vi mo si po žiū riu. Pe ri na ta li nė pą sa mo nė yra tar si tar pi nė ri ba, 
ski rian ti as me ni nę pa są mo nę nuo ko lek ty vi nės ar ba už as me ni nės 
pa są mo nės. Nors pa są mo nę su skirs tė me į tris sri tis, ta čiau griež tų 
per tva rų tarp jų nė ra. Daž nai pa są mo nės pa si reiš ki mas bū na su dė ti-
nis, ap iman tis iš ti są reiš ki nių gru pę. Pa są mo nės, o ypač ko lek ty vi nės 
pa są mo nės ar che ti pų pa si reiš ki mas ga li bū ti toks ga lin gas, kad ga li 
vi siš kai su gniuž dy ti lais vą ją žmo gaus va lią. Stip rus pa są mo nės po-
vei kis va di na mas  nu mi no zi niu, t. y. die viš ku ar de mo niš ku, to kiu, 
ku riam žmo gus ne pa jė gia at si spir ti. 

Se no vės žmo gus ir Ry tų psi cho lo gi ja, ku ri ap ra šy ta bu diz mo ir 
in duiz mo šven traš čiuo se, nuo se niau sių lai kų ne tik pri pa ži no pa są-
mo nę, bet ir mo kė jo su ja są vei kau ti. Tik tai se no vė je ar Ry tuo se šis 
žmo gaus psi chi kos reiš ki nys va din tas ki tais var dais ir tal pi na iš ti są 
ge rų jų ir blo gų jų dva sių bei die vy bių pa sau lį. Šiai sri čiai taip pat pri-
klau so įvai rūs re gė ji mai, sap nai, su si ti ki mai su dva sio mis ir ki ti, kaip 
mes šian dien pa va din tu me, pa ra nor ma lūs reiš ki niai. Ben drau da mas 
su dva sio mis, šiuo lai kiš kai sa kant, – su pa są mo ne, se no vės žmo gus 
bu vo vi sa pu siš kes nis ir psi chi niu ar ba dva si niu po žiū riu svei kes nis 
už šių reiš ki nių ne pri pa žįs tan čius ci vi li zuo tus žmo nes. Se no se kul tū-
ro se vi sa da daug dė me sio bū da vo ski ria ma dva siai ir dva sioms. Dž. 
Pe ri, vie nas iš ne dau ge lio šiuo lai ki nių psi chiat rų, gy dan čių psi chi kos 
su tri ki mus be slo pi nan čių vais tų, ra šo: Aš su nuo sta ba ste bė da vau, 
kiek daug dė me sio Af ri kos tau te lės ski ria dva sioms. Joms tai sa vai me 
su pran ta ma kas die ni nio gy ve ni mo da lis.  Ci vi li zuo tas žmo gus la bai 
ma žai dė me sio ski ria Die vui, mal dai, re li gi jai, o kal bant api ben drin-
tai, vi di niam gy ve ni mui ar ba pa są mo nei.

Vi su mo je, žmo gaus psi chi ką ga li ma su skirs ty ti į dvi la bai ne ly gias 
da lis: į są mo nin gą ją ir ne są mo nin gą ją, ar ba į są mo nę ir pa są mo nę. 
Są mo nė, ku rią mes ga li me val dy ti, is to ri niu po žiū riu yra vi sai ne-
se nas žmo ni jos pa sie ki mas. Bū tent pa są mo nė yra pir mi nis as mens 
są mo nę pa gim dęs psi chi kos sluoks nis. Žmo gaus są mo nė, pa sak K. 
Jun go, iš ky la kaip ma ža sa le lė iš di džiu lio, ne ap rė pia mo pa są mo nės 
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van de ny no, ku rio ban gos nuo lat ją puo la ir griau na. Se nas žy dų ra-
bi nų pa da vi mas pa sa ko ja, kad Die vas iš pra džių su kū rė są mo nę, o 
tik po to są mo nės są mo nę. Ga li ma  teig ti, kad sa mo nin gu mas bu vęs 
vi sa da, o są mo nės at si ra di mas sie ti nas su sa vi mo nės at si ra di mu. Šv. 
Raš tas šį įvy kį ale go riš kai ap ra šo kaip žmo gaus iš va ry mą iš ro jaus. 
Kai, su si for ma vus są mo nin gam sa vęs su vo ki mui, žmo gus at sky rė 
sa ve nuo ap lin kos, o, ale go riš kai kal bant, iš ėjo iš ro jaus, at si ra do 
ne tik gė rio ir blo gio pa ži ni mas, bet ir lai kas. Tuo pa čiu pra si dė jo ir 
žmo ni jos is to ri ja. 

Žmo gus au go ir dva siš kai bren do są mo nin gu mo ir ne są mo nin gu-
mo ar ba są mo nės ir pa są mo nės san dū ro je. As mens in di vi du a ci ja ar ba 
ta pi mas sa vi mi yra šių prieš ta rų su si dū ri mo pa sek mė. Ka dan gi Va ka rų 
moks li nė psi cho lo gi ja iš pra džių pa są mo nės ne pri pa ži no, to dėl su-
pran ta ma, kad są mo nės ir pa są mo nės su si dū ri mo reiš ki nius pa va di no 
psi chi kos su tri ki mais ar ba li go mis. Da bar mums ten ka iš es mės keis ti 
po žiū rį. Kal bė da mi apie sa vęs ieš ko ji mą, mo ky si mės pa žin ti žmo-
gaus psi chi kos slė pi nius ir są vei kau ti su pa są mo nės pa si reiš ki mais. 

Dau gu mai žmo nių jau nys tė yra pa laips ni nio pra bu di mo lai kas, 
ku rio me tu as muo pra de da su vok ti pa sau lį ir pats sa ve. Vai kys tė je 
mes daž nai su si du ria me su di džiu liais emo ci niais per gy ve ni mais. 
Vai kų sap nai daž nai bū na ryš kūs ir su si ję su to les niu gy ve ni mu. Ge-
rai ži no ma, kad vai kai daž nai pa mirš ta įvy kius, ku rie at ro do svar būs 
su au gu siems, bet ge rai pri si me na kaž ko kį, dau giau nie kie no ki to 
ne pa ste bė tą įvy kį. Ati džiau pa ty ri nė jus to kius vai kų pri si mi ni mus, 
ne re tai pa si ro do, jog jie iš reiš kia pa grin di nę be si for muo jan čios vai ko 
psi chi kos ar ba sie los pro ble mą.

Kai vai kas pra de da lan ky ti mo kyk lą, pra si de da jo pri si tai ky mas 
prie iš ori nio pa sau lio ir  tar pu sa vio san ty kių. Šiuo lai ko tar piu vai-
kas pa ti ria daug skaus min gų iš gy ve ni mų. Tuo me tu kai ku rie vai kai 
jau čia si, kad jie la bai ski ria si iš ki tų. Tai su ke lia jiems liū de sį. To dėl 
ne ma žai pa aug lių ku rį lai ką gy ve na tar si vie ni šiai. Jei gu su trin ka 
nor ma lus vai ko są mo nės vys ty ma sis, tai jis daž nai ven gia iš ori nių ar 
vi di nių sun ku mų ir už si da ro sa vy je kaip tvir to vė je. To kiu at ve ju vai-
ko sap nuo se ir sim bo liuo se iš pa są mo nės iš ky la ap skri ti mo, kvad ra to 
ar bran duo lio pa vi da lai. Tai sa vai mi nis sa vęs ieš ko ji mas, ku ria me 
žmo gus są mo nin gai be veik ne da ly vau ja.

Ta čiau spar tes nis sa vęs ieš ko ji mas ir dau giau ar ma žiau są mo-
nin ga są vei ka su sa vo vi di niu cen tru ar ba Sa vas ti mi pra si de da nuo 
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dva si nės kan čios, ku rią pa pras tai ly di ir fi zi nės kan čios. Toks pra di nis 
po stū mis pa na šus į kvie ti mą, nors daž niau siai žmo gus to ne su pra ta. 
Mū sų ‘ego’ to kį kvie ti mą, dva si nės ar ba fi zi nės kan čios pa vi da lu, 
su vo kia kaip kliū tį, ku ri truk do jo va liai ar no rams. To dėl tą kliū tį 
ar truk dy mą mes at spin di me (pro jek tuo ja me) į iš orę, t. y. ieš ko me 
at pir ki mo ožio, ku riuo ga li tap ti bet kas: me džia gi niai sun ku mai, 
vir ši nin kas, su tuok ti nis, vai kai, li ga ar net pat sai Die vas. Ar ba bū na 
prie šin gai: iš oriš kai gy ve ni mas at ro do sėk min gas, bet žmo gus ken čia 
nuo vis ką gniuž dan čios ne vil ties. Ci vi li zuo tas žmo gus ne no ri leis-
tis į vi di nę ke lio nę, jis jos ne su pran ta ir bi jo si. To dėl to ji už griu vu si 
ne vil tis virs ta dep re si ja. Dep re si ja – tai ne no ras ei ti į su si ti ki mą su 
pa čiu sa vi mi, t. y. su pa są mo ni ne, dar ne su vok ta psi chi kos da li mi.

To kia sa vęs ieš ko ji mo pra džia yra pa vaiz duo ta vi sų pa sau lio tau-
tų pa sa ko se ir mi tuo se. Vie nos to kių pa sa kų se ka apie su sir gu sį ar ba 
pra dė ju sį sen ti ka ra lių. Ki tos vaiz duo ja ne vai sin gą ka ra liš ką šei mą. 
Dar ki tos pa sa ko ja apie pa bai są, ku ri gro bia ka ra lys tės vai kus, mo-
te ris ar tur tus. Dar ki to se se ka ma apie tam są, šal tį, saus rą ar ki to kią 
ne lai mę, už puo lu sią ša lį, ar ba tie siog vai kas ar žmo gus iš ke liau ja į 
miš ką ar ne ži no mą ša lį. Ki taip sa kant, pir ma sis su si ti ki mas su Sa-
vas ti mi pa na šus į už griu vu sią ne gan dą. Vi di nis drau gas – Sa vas tis 
at ei na tar si me džio to jas, kad be si prie ši nan tį ir ko vo jan tį mū sų ‘ego’ 
įvi lio tų į spąs tus, o kalbant šiuolaikiškai, Savastis ateina kaip vidinis 
mokytojas, kviečiantis į sunkumus ir gyvenimo problemų sprendimą.

La bai pa na šiai ste buk li nes pa sa kas api ben dri na ir lie tu vių pa sa-
kų ty ri nė to ja B. Ker be ly tė. Be veik kiek vie no je ste buk li nė je pa sa ko je 
vaiz duo ja mi he ro jaus – žmo gaus su si dū ri mai su an ti po du – mi ti ne 
bū ty be, ku ri jam sve ti ma ir gi mi nės, ir te ri to ri jos at žvil giu. Pa vo jai 
gre sia žmo gui vien to dėl, kad jis gy ve na tarp sve ti mų jų, ty kan čių at
im ti iš jo tu ri mas ver ty bes. Žmo gus ei na į miš ką me džio ti ar kar nau ti, 
ke liau ja per miš ką pas sa vo ar ti muo sius ir su tin ka lau mę, ra ga ną, 
de vyn gal vį sli bi ną ar vel nią, ku rie jį no ri pa grob ti, nu žu dy ti, at im ti 
jo tik rą jį pa vi da lą. Sve ti mie ji įsi brau na į žmo gaus būs tą: jie nu si ne ša 
na mie pa lik tą vai ką ar iš ėju sią į so dą žmo ną, iš min do gė les bei pa
sė lius, nu ski na auk si nius obuo lius. Sve ti mie ji vi lio ja žmo gų per daug 
to li nuo sa vo na mų, kad bū tų pa ran kiau jį pa grob ti, tuoj pat pri sis ta to 
iš ti kus ne lai mei ir siū lo sa vo pa slau gas, kad tik ga lė tų iš gau ti sau 
nau din gą pa ža dą. Jie ap si me ta esą vi siš kai sil pni, žmo gui ne pa vo
jin gi ar net pa lan kūs, mo ka imi tuo ti he ro jaus ar ti muo sius. Žmo gus 
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ei na pas pa vo jin gus sve ti muo sius, no rė da mas iš va duo ti sa vo ar ti mą jį, 
lik vi duo ti grės mę. B. Ker be ly tės teks te mi ni mas he ro jus – žmo gus  
psi cho lo giš kai reiš kia ‘ego’, o an ti po das – mi ti nė bū ty bė  ati tin ka šio je 
kny go je nag ri nė ja mus ar che ti pus: Še šė lį, Ani mą/Ani musą, Per so ną ar 
Sa vas tį, ku ri, kaip mi nė ta, tar si kvie čia žmo gų į ke lio nę ar į pa vo jin gą 
nuo ty kį. Mi tuo se ar pa sa ko se ap ra šy tie ji įvy kiai nie ka da ne vy ko ir 
nie ka da ne vyks, ta čiau jie nuo la tos vyks ta da bar. O tai reiš kia, kad 
jie yra ne iš ori niai, o vi di niai ar ba psi cho lo gi niai įvy kiai. 

Pa ly gi nę šven tų jų gy ve ni mus pa ma ty si me, kad daž niau siai ir juo-
se di de lės per mai nos įvyk da vo, iš ti kus ko kiai nors ne lai mei, kan čiai, 
li gai ar ki to kiam su krė ti mui. Pvz., šv. Ig no tas Lo jo la, bu vęs is pa nų 
ba jo ras, mė gęs ko vas ir nuo ty kius, gu lė da mas pa ta le su žeis tas at si-
ver tė, ir jo gy ve ni mas pa su ko ki ta lin kme. Šv. Te re sė Avi lie tė il gus 
me tus sun kiai sir go. Daug sy kių bu vo ar ti mir ties, o vie ną kar tą jai 
jau bu vo iš kas ta ka po duo bė. Po to pra si dė jo Te re sės mis ti nės pa tir tys, 
ku rias ji ap ra šė sa vo vei ka luo se. Šv. Pran ciš kus Asy žie tis ir gi pa kei tė 
sa vo gy ve ni mą po la bai sun kios li gos. Yra ir daug ki tų pa vyz džių ne 
tik šven tų jų, bet ir pa pras tų žmo nių gy ve ni muo se. Psi cho lo gai, dir-
ban tys kar tu su gy dy to jais, pa ste bi, kad žmo gus, pa gi jęs iš sun kios 
li gos, dva si ne pras me tam pa svei kes nis, ne gu prieš su sirg da mas. 
Ma žo ji Te re sė sa vo „Sie los is to ri jo je“ ra šo: Ma tau, kad vien kan čia 
ga li pa gim dy ti sie las ir, kaip nie ka da anks čiau, man at si sklei džia šių 
kil nių Jė zaus žo džių pras mė: ‘Iš tie sų sa kau jums, jei kvie čio grū das 
ne kris į že mę ir ne ap mirs, jis pa si liks vie nas, o jei ap mirs, jis duos 
gau sių vai sių’. Čia ga li ma pri si min ti jau mi nė tus T. Mer to no žo džus, 
kad žmo gus pa žįs ta Die vą ne to dėl, kad Jį re gi akis į akį, o to dėl, kad 
Die vas pa lie čia žmo gų tam so je. 

Iš pa sa kų ži no me, kad ta sai ste buk lin gas daik tas, ku ris ga li iš-
gel bė ti iš už griu vu sios ne gan dos, yra kaž koks ypa tin gas. Vie no je 
pa sa ko je tam, kad ka ra lius pa sveik tų, rei kia bal to straz do, ki to se 
rei kia tri jų auk si nių plau kų nuo vel nio gal vos ar ba gy vo jo van dens, 
ar skam ban čio me džio, ar tie są sa kan čio paukš čio. Kaip ten be bū tų, 
daik tas, ku ris ga lė tų šiuo at ve ju pa dė ti, yra ne pa pras tas ir jį su ras ti 
la bai sun ku.

Tas pat at si tin ka ir žmo gui jo dva si nės kri zės me tu. Jis ieš ko kaž-
ko, ko ras ti ne ga li ir apie ką nie kas ne ži no. To kiais at ve jais ne nau-
din gi vi si ge ra no riš ki pa ta ri mai, pvz., ra gi nan tys bū ti at sa kin ges niu, 
ne per si dirb ti dar be, pa si im ti atos to gų, dau giau ar ma žiau ben drau ti 
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su žmo nė mis ar ba su gal vo ti sau ko kį nors už si ė mi mą. Nei vie nas 
pa na šių pa ta ri mų ar gy dy mo me to dų ne pa dės, na, ge riau siu at ve ju, 
vie nas iš tūks tan čio. Yra vie nin te lis veiks min gas bū das. Jo es mė 
to kia: be si ar ti nan čią ne gan dą rei kia pa si tik ti at vi ru vei du, rei kia ją 
pri im ti be jo kio iš anks ti nio nu si sta ty mo ir vi siš kai nuo šir džiai pa si
steng ti su pras ti, ko kia yra pa slėp to ji ne gan dos pras mė ir ką ji no ri 
mums pa sa ky ti. O tai reiš kia, kad ir šiuo lai ki nis žmo gus, kaip pa sa kos 
ar mi to vei kė jas, tu ri at lik ti vi di nę ke lio nę ir su ras ti tą ne pa pras tą ją 
prie mo nę, t. y. pa si keis ti dva si ne pras me ar ba psi cho lo giš kai, kad 
ga lė tų iš si va duo ti iš jį iš ti ku sios ne gan dos.

Pa slėp to ji ne gan dos pras mė daž niau siai yra to kia ne pa pras ta ir 
ne ti kė ta, kad ją at spė ti ga li ma tik per sim bo li nius pa są mo nės mums 
siun čia mus žen klus, daž niau siai per sap nus ar iš pa są mo nės ky lan čius 
vaiz di nius. Vie toj  ste buk li nės pa sa kos ar mi to, vaiz duo jan čio sa vęs 
ieš ko ji mą ir pa grin di nio vei kė jo ke lio nę, šiuo lai ki niam žmo gui ge riau 
tin ka bra zi lų ra šy to jo P. Koeljo (Paulo Co el ho) apy sa ka „Al che mi kas“. 
Jo je, kaip ir H. He sės „De mia ne“, vaiz džiai pa vaiz duo tas Sa vas ties 
ieš ko ji mas ar ba, pa sak P. Koeljo, As me ni nė pie mens Sant ja go Le gen-
da. Iš tie sų in di vi du a ci jo je žmo gus mo ko si bū ti sa vi mi, kas re li gi ne ir 
psi cho lo gi ne pras me reiš kia vi di nę ke lio nę. Sant ja gą į ke lio nę ieš ko ti 
lo bio pa kvie tė pa si kar to jan tis sap nas. Sap ne ma ty tas vai kas (Sa vas-
ties sim bo lis) nu ro dė, kur ieš ko ti lo bio, ir, kaip pa aiš kė jo pa bai go je, 
„ap ga vo“ ar ba, pa sa kų kal ba, iš vi lio jo iš na mų, iš ra maus įpras to 
gy ve ni mo.  Sant ja gas iš drį so leis tis į to li mą ir pa vo jin gą ke lio nę, 
ku rio je pa aiš kė jo, jog lo bis bu vo na muo se. Ta čiau be šio je ke lio nė je 
pa tir tų iš ban dy mų jis ne bū tų su ge bė jęs tin ka mai pa si nau do ti lo biu. 
Ku pi na pa vo jų ir iš ban dy mų Sant ja go ke lio nė at spin di žmo gaus dva-
si nį au gi mą, įga li nan tį pa si nau do ti ja me pa čia me sly pin čiais lo biais.

Jei gu tap tu me dė me sin gi sa vo pa są mo nei ir veng tu me grei tų 
iš va dų bei ne pri ėmi mo, tai pa są mo nė ga lė tų at siųs ti mū sų są mo nei 
ne ma žai sim bo li nių vaiz dų ar užuo mi nų. Ta čiau taip bū na ne vi sa da. 
Kar tais pa są mo nė siun čia ke le tą skaus min gų ži nių apie tai, kas yra 
ne ge rai mū sų el ge sy je ar blo gai mu my se pa čiuo se. Taip pra si de da 
kar čių ir skau džių tie sų įsi sa vi ni mas ar ba sa vęs ieš ko ji mo ke lio nė. 
Be lie ka pa sa ky ti, kad sap nai ar užuo mi nos bū na sim bo li niai, ku riuos 
ga na sun ku at spė ti. Die vas ger bia žmo gaus lais vą ją va lią ir to dėl 
žmo gus ieš ko pats ir pa si ren ka nie kie no ne ver čia mas. Ta čiau, ki ta 



25

ver tus, žmo gus ne pa lie ka mas vie nas. Kaip ir ste buk li nė se pa sa ko se, 
Sa vas tis jam pa de da iš ban dy mais, siun čia mais žen klais ar sim bo li-
niais nu ro dy mais.

SIM BO LIS IR ŽEN KLAS

Ana li ti nė je psi cho lo gi jo je sim bo lis griež tai ski ria mas nuo žen klo. 
Sim bo li nė ir se mio ti nė ar ba žen kli nė reikš mės – du vi siš kai skir tin gi 
da ly kai. Pvz., pa gal se ną pa pro tį, par duo dant že mę, įtei kia mas ve lė nos 
ga ba las. Ve lė na šiuo at ve ju yra par duo da mos že mės žen klas, bet ne 
sim bo lis. Tai po gi ka riš kių laips niai, su trum pi ni mai iš di džių jų rai džių 
SNO, LSDP yra pa žin ti niai žen klai, ku rie pa sa ko vis ką apie žy mi mą 
daik tą. O sim bo lis, prie šin gai, vi sa da reiš kia, kad pa si rink tas vaiz-
di nys (sim bo lis) ge riau siai iš reiš kia tik są ly gi nai ži no mą reiš ki nį ar 
da ly ką. Ki taip sa kant, sim bo lio at ve ju vi sa da su si du ria me su di des ne 
ar ma žes ne  ne ži no my be ar ba slap ti mi, kitaip sakant, simbolis turi 
daug prasmių. Tuo tar pu žen klas pa sa ko mums vis ką.

Pvz., kry žius yra sim bo lis. Ta čiau, jei gu aiš kin si me, kad kry žius 
yra die viš kos mei lės sim bo lis, mes kry žių pa ver si me žen klu, nes 
kry žius be die viš kos mei lės tu ri dar ki tų pras mių, o žo džiai „die viš-
ka mei lė“ ge riau iš reiš kia die viš ką mei lę ne gu kry žius. Ir, prie šin gai, 
kry žius sim bo liu bus ta da, kai be vi sų ži no mų pa aiš ki ni mų jis dar 
reikš mums kaž ką tai ne ži no mo, ne su pran ta mo ar ba kaž ką mis tiš ko 
ir trans cen den tiš ko.

Tai gi, sim bo lis yra gy vas žen klas, o žen klas yra mi ręs sim bo lis. 
O tai kas gy va vi sa da au ga, vys to si ir pa tei kia vi so kių ne ti kė tu mų. 
Sim bo lis yra gy vas tik ta da, kai jis yra nėš čias sa vo pras me, t. y. kai 
jis ne tik ži no mas, bet dar sle pia sa vy je pa slap tį, iš ku rios ga li me su-
ži no ti tą pras mę, ku rios dar ne ži no me, ir sim bo lis tą pras mę gim do 
mu my se. Ki taip sa kant, sim bo lis psi cho lo giš kai ar ba dva siš kai vei kia 
žmo gų. Kai tik mes su ži no me, kas sly pi už sim bo lio, sim bo lis mirš
ta, t. y. jis tam pa žen klu. To dėl be sim bo lio sa vęs ieš ko ji mas ne ga li 
vyk ti, nes sim bo ly je yra tai, kas ne ži no ma, ką tu ri pa gim dy ti žmo gus. 
Sim bo lis yra ener gi jų per kei tė jas ir nu krei pė jas tam tik ra lin kme.
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AR CHE TI PO API BRĖ ŽI MAS

Ana li ti nės – gel mi nės psi cho lo gi jos po žiū riu, as me ni nės pa są-
mo nės di dži ą ją da lį su da ro kom plek sai, o ko lek ty vi nės pa są mo nės 
– ar che ti pai. Kom plek sas – tai nu slo pin tų emo ci jų  ir min čių da ri nys, 
ku ris vei kia žmo gaus są mo nę. Ar che ti pai – tai tam tik ros psi chi kos 
for mos, eg zis tuo jan čios vi sa da ir vi sur. Mi to lo gai jas va di na „mo-
ty vais“, et no psi cho lo gas L. Le vi–Briu lis įvar di no „ko lek ty vi niais 
vaiz di niais“, re li gi jo je Hu ber tas ir Mau sas jas va di no „vaiz duo tės 
ka te go ri jo mis“, o A. Bas tia nas – „ele men ta rio mis“ ar „pir mi nė mis“ 
min ti mis. Pa pras čiau sa kant, ar che ti pai yra pir mi niai vaiz di niai ar ba 
idė jos. Pvz., Die vo ar žmo gaus sie los am ži nu mo idė ja yra vie nas 
svar biau sių jų žmo ni jos ar che ti pų. Ko lek ty vi nė pa są mo nė ir ar che ti pai 
yra pa vel di mi. Ar che ti pai yra ne są mo nin go ar ba ne va lin go el ge sio 
pa vyz džiai, t. y. to kio el ge sio, ku ris ne si de ri na su lo gi niu pro tu. Ar-
che ti po po vei kis daž nai yra, kaip sa ko K. Jun gas, nu mi no zi nis. Tai 
die viš kas ar de mo niš kas po vei kis, ku riam žmo gus ne ga li at si spir ti.

Pa grin di niai pa są mo nės ar che ti pai, pa sak K. Jun go, yra Še šė lis, 
Ani ma/Ani mus, Per so na ar ba vi suo me ni nė Sa vas ties da lis ir Sa vas tis.
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ŠE ŠĖ LIS AR BA 
TAM SIO JI ŽMO GAUS PU SĖ

ŠE ŠĖ LIO SU VO KI MAS

Še šė lis yra tik da lis pa są mo nės. Tai yra ne pa žįs ta mos ar ma žai 
pa žin tos žmo gaus sa vy bės, ar ba tos as mens ‘ego’ sa vy bės, ku rias jis 
pa pras tai ne igia ir ne no ri, kad jos bū tų. Tai žmo gaus psi chi kos da lis, 
ku ri daž nai yra prie šin ga jo mo ra li nėms nuo sta toms ar re li gi niams 
įsi ti ki ni mams. K. Jun gas šią psi chi kos da lį pa va di no Še šė liu, nes 
sap nuo se ji daž niau siai pa si ro do tam saus žmo gaus pa vi da lu.

Ban dy da mas pa ma ty ti sa vo Še šė lį, žmo gus, sa vo gė dai, pra de da 
pa ste bė ti tas sa vy bes ar im pul sus, ku rių bu vi mą jis pa pras tai ne igia, 
nors vi sa tai – egoiz mą, tin gu mą, ne at sa kin gu mą, bai lu mą, pad lai-
žia vi mą, go du mą, pa vy dą ar pan. – jis ma to ki tuo se. Žo džiu, tai tos 
sa vy bės ir nuo dė mės, apie ku rias žmo gus anks čiau gal vo jo maž daug 
taip: Tai nie kis, nie kas to ne pa ste bės, ir ap skri tai, ar gi yra kas be 
nuo dė mės. Še šė lis – tai pa slėp ta ir nu slo pin ta, kal tės ap sun kin ta že-
mo ji žmo gaus as me ny bės da lis, ku rios šak nys sie kia gy vū nų ir mū-
sų pro tė vių pa sau lį. To dėl Še šė ly je yra dar ir is to ri nis – evo liu ci nis 
pa są mo nės sluoks nis. Gam to je nie ko ne bū na ne rei ka lin ga, ji nie ko 
ne at me ta. Aukš tes nio ji gy vy bė tal pi na sa vy je vi są že mes ni ą ją. Sa vo 
kū ri ny je „Są mo nė“ Vy dū nas šį gam tos dės nį taip iš reiš kė: Kiek vie na 
gam tos sri ti mi są mo nin gu mas iš sa vo pa grin do ke lia si kaip ko kia 
ban ga jū rų kran tan į daik tų pa sau lį. Ir kiek vie na to kia ban ga su tei kia 
stip ry bę pirm jos plūs tan čia jai. To dėl aukš čiau sia gam tos sri tis, bū
tent žmo ni ja, sa vy je su kau pia vi sų ki tų sri čių ga lias. Šven to ji Te re sė 
Avi lie tė sa vo pa grin di nia me kū ri ny je „Sie los pi lis“ ra šo apie tą bai sų 
pur vą, ku ria me au ga, sken di mū sų sie los me džio šak nys. Pra vos la vų 
šven ta sis Jo nas iš Kronš ta to ra šo, kad jei mes ne tu ri me pa kan ka mai 
ti kė ji mo ir vil ties, Die vas ne at sklei džia mums vi sos mū sų sie los, kad 
ne pa lūž tu me nuo sa vo nuo dė mių vaiz do. Ku ni go J. Zdebs kio die no-
raš čiuo se yra ne ma žai vie tų, ku rios ge rai iliust ruo ja Še šė lio bu vi mą. 
Štai ką jis sa ko apie sa ve: Mo ky to jau, tu vi sa da kal bėk ma no lū po mis, 
ra šyk ma no ran ka, my lėk ma no šir di mi, kad pa ga liau vi sai ne lik tų 
ma nęs. Mo ky to jau, kiek kar tų, ne leis da mas for ma liai nu si dė ti, Tu 
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lau žei ma no pui ky bę, įsi ti ki ni mą, kad pa vo jaus nė ra! Ma ny je glū di 
lau ki nis  žvė ris… Šv. Mer ge le, ne leisk, kad tas žvė ris ma ne nu ga lė tų 
(iš ryš kin ta mū sų). Tur būt ne pra si lenk si me su es me sa ky da mi, jog 
Baž ny čios dak ta ras šven ta sis Kry žiaus Jo nas vie ną iš sa vo pen kių vei-
ka lų, pa va din tą „Tam sio ji sie los nak tis“, pa sky rė Še šė lio ap ra šy mui. 

Jei gu, tar kim, ma ne drau gas kal ti na kaž kuo, ir aš jau čiu, jog 
pyks tu, tai reiš kia, kad ma ny je pa si reiš kia ta ma no Še šė lio da lis, ku-
rios aš ne su vo kiu ar ne pri pa žįs tu. Ži no ma, sa vai me su pran ta ma yra 
pyk ti, kai ta ve ne igia mai ver ti na žmo nės, nė kiek ne ge res ni už ta ve 
pa tį. Ta čiau ką be lie ka da ry ti, kai prie kaiš tau ti pra de da sap nai ar ba 
mū sų vi di nis tei sė jas? To kiu at ve ju ‘ego’ pa ten ka tar si į „spąs tus“ ir 
jam ten ka nu til ti. Tuo met pra si de da il gas ir la bai sun kus sa viauk los 
dar bas, ku rio psi cho lo gi nį su dė tin gu mą ga li ma pa ly gin ti su He rak-
lio žyg dar biais. Pir ma sis dar bas, ku rį jam te ko at lik ti, – tai per die ną 
iš kuop ti Au gi jaus ar kli des.

Žmo gaus Še šė lis pa si reiš kia ir ne ti kė tais veiks mais, ku rių as muo 
vi sai ne ke ti no at lik ti. Ne su spė jai pa gal vo ti, ir pa lei dai re pli ką, ku ri 
įplies kė ki vir čą; ne ti kė tai pri ėmei spren di mą, ir štai pa sek mės, ku rių 
nie kas ne si ti kė jo. Dar dau giau, Še šė lis žy miai daž niau nei są mo nė 
pri klau so nuo pra gaiš tin go ben dri jos, o dar la biau – nuo mi nios po-
vei kio. Kai žmo gus vie nas, še šė lio įta ka jam sil pnes nė. Bet kai tik ki ti 
žmo nės (ben dra dar biai ar drau gai) ima kaž ką ne ge ra da ry ti (vog ti, 
ger ti, ap kal bė ti…), ta da ypač trau kia pri si jung ti prie jų. Taip žmo-
gus ati duo da sa vo va lią im pul sams, ku rie nė ra jam bū din gi. Ga li ma 
sa ky ti, jog ben drau jant su tos pa čios ly ties žmo nė mis, jų še šė liai 
tar si per si den gia ir taip su stip rė ja jų vei ki mas, t. y. žmo gaus tru kū-
mai tam pa ryš kes ni. O ben drau jant skir tin gų ly čių at sto vams, bū na 
prie šin gai: Še šė lio trū ku mai su sil pnė ja. Dėl šios prie žas ties Še šė lis 
sap ne pa si ro do žmo gu mi, ku rio ly tis su tam pa su sap nuo to jo, kad 
su stip rė tų jo po vei kis.

Nuo jau nys tės, skai tant apie Sta li no ar Hit le rio žiau ru mus, vi sa da 
kil da vo klau si mas, ko dėl žmo nės ne tik šiems nu si kal tė liams pa klus-
da vo, bet ir tap da vo uo liais jų už ma čių vyk dy to jais? Iš sa mes nį at sa-
ky mą ra dau tik gel mi nė je psi cho lo gi jo je. Pa sak K. Jun go, vo kie čiai 
ne su pra to, kad Hit le ris sim bo li za vo kaž ką to kio, kas yra kie vie na me 
žmo gu je. Hit le ris ar Sta li nas bu vo vi sų že mų jų žmo gaus po lin kių 
iš raiš ka, t. y. jie įkū ni jo Še šė lį, že mą ją kiek vie nos as me ny bės pu sę. 
Tiek ru sai Sta li ne, tiek vo kie čiai Hit le rio as me ny je ma tė sa vo Še šė lius. 
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Žmo nės, pa tys to ne su vok da mi, ėjo pas kui sa vo že muo sius po lin kius, 
ku riuos juo se iš pro vo ka vo ir su stip ri no ki tų žmo nių įta ka bei iš ori nės 
ap lin ky bės. Jie vi sai pa mir šo sa vą ją es mę ir su si ta pa ti no su sa vo Še-
šė liais.  Su vok ti sa vo Še šė lį, – tei gia K. Jun gas, – ir iš mok ti jį val dy ti 
yra vi sų žmo nių da lia, ta čiau to ne bu vo ga li ma ti kė tis iš vo kie čių, 
nes tuo me tu nie kas pa sau ly je dar ne su pra to šios tie sos. Pa sau ly je 
nie ka da ne bus tvar kos, kol šios tie sos ne pri pa žins vi si.

Še šė lio for ma vi ma sis pra si de da vai kys tė je, kai sil pnas vai kas yra 
bau džia mas už kaž ku riuos po el gius ar no rus. To kiais at ve jais vai kas 
daž niau siai nu slo pi na tai, už ką jis yra bau džia mas ar tai, ką tė vai va-
di na „ne ge ru“. Dėl to tam tik ros au gan čio žmo gaus da lys lie ka ati trū kę 
nuo dva si nio gy ve ni mo. Jos tam pa at skir tos ir sa va ran kiš kos, ap au ga 
jaus mais ir kau pia ener gi ją, kol ga lų ga le su si for muo ja pa kan ka mai 
ga lin gas ‘an ti–aš’, ‘ego’ prieš prie ša. Ši tas Še šė lis iki tam tik ro lai ko 
„sė di pa sa lo je“ ir lau kia pa to gaus mo men to įsi verž ti į są mo nę ir at-
im ti da lį jos val džios. Ta da as mens el ge sį jau val do Še šė lis. O jei gu 
val džia už gro bia ma vi siš kai, ta da žmo gų iš tin ka psi cho zė.

             
„NE TAI KĄ JUMS AT NE ŠIAU, O KA LA VI JĄ“

Evan ge li jo se yra daug sun kiai su pran ta mų vie tų. Vie na iš keis-
čiau sių vie tų yra apie Kris taus, ku ris yra ra my bės ne šė jas, at neš tą 
ka la vi ją: Gal ma no te, kad esu at ėjęs at neš ti že mėn tai kos? Ne, sa kau 
jums, ne tai kos, o ne san tar vės. Nuo da bar pen ki vie nuo se na muo se 
bus pa si da li ję; trys prieš du ir du prieš tris (Lk 12, 51–52);  Ne ma
ny ki te, jog aš at ėjęs že mėn neš ti ra my bės. Aš at ėjau neš ti ne ra my bės, 
o ka la vi jo. At ėjau su kir šin ti sū naus prieš tė vą, duk ters prieš mo ti ną 
ir mar čios prieš any tą. Žmo gaus na miš kiai taps jam prie šais (Mt 10, 
34–36). Gel mi nės psi cho lo gi jos įžval gos pa de da su pras ti šią prieš ta-
rin gą Evan ge li jos vie tą.

Mes, psi cho lo gai, – ra šo K. Jun gas, – il gos ir skau džios prak ti kos 
dė ka ge rai ži no me, kad žmo gų iš lais vi nus iš jo kom plek sų, jis ne ten ka 
ge riau sių sa vo iš tek lių. Žmo gui ga li ma pa dė ti tik su pa žin di nus jį su 
jais tam, kad pra si dė tų vi di nis kon flik tas. Žmo nės ven gia tų, ku rie 
ban do iš lais vin ti juos iš sun ku mų. Tą pa tį, tik šiek tiek ki taip, pa sa ko 
ir te olo gas T. Dai če ris: Die vas, siųs da mas tau sun kių ma lo nių, kar tais 
jas tar si prie var ta bru ka į ran kas, o tu gi nie si, ne no ri jų pri im ti. Tuo 
tar pu sun kios ma lo nės – tai ver tin giau si ta vo gy ve ni mo ta len tai. 
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Kris taus pa mo ky mai yra prieš ta rin gi, ta čiau šie prieš ta rin gu mai 
yra pras min gi. Kris tus kal ba ne apie iš ori nę, bet apie vi di nę ko vą. 
Sa ky da mas: ne tai ką jums at ne šiau, bet ka la vi ją, Kris tus ne iš lais vi na 
žmo gaus iš jo vi di nių prie šų, o tik su pa žin di na.  Mū sų tvar ka, – ra šo 
K. Jun gas, – bū tų to bu la, jei gu kiek vie nas sa vo ag re sy vu mą nu kreip tų 
į sa ve, į sa vo psi chi ką. Ta čiau mū sų re li gi nis iš si la vi ni mas sa vo ne
tik rais pa ža dais apie stai giai at si ra sian čią vi di nę ra my bę ne lei džia 
mums to pa da ry ti.

Jei gu žmo gus ne ko vo ja sa vo vi du je, jis ka riaus iš orė je. Vie nin te lis 
ke lias nu trauk ti iš ori nes ko vas – tai tap ti nu ga lė to ju vi di nė je ko vo je. 
Jei gu žmo gui blo gai vi du je, ta da yra du ke liai. Pir ma sis – kan čios 
ir vi di nės ko vos ke lias, o ant ra sis – sa vo vi di nio ki vir čo ir prieš ta rų 
pro jek ta vi mas į iš orę, į ki tą žmo gų. Tai iš ori nės ko vos ke lias. Kai 
žmo gu je yra vi di nė įtam pa, jis pa si ruo šęs ko vo ti. Ta da tin ka bet ko kia 
dinks tis, nes ji ne be tu ri reikš mės. Žmo gus už si puls bet ką: pa val di nį, 
vai ką, su tuok ti nį, gy vu lį už ma žiau sią prie žas tį, kad ir už ne vie toj 
pa dė tą šle pe tę.

Kaip žmo gus iš si lais vi na iš sa vo vi di nių pri ešta rų, iš su sier zi ni mo? 
Jis at sa ko my bę su ver čia ki tiems, ir ta da jam pa leng vė ja. Da bar jis 
ga li su pyk ti, ga li pa ro dy ti sa vo pyk tį ir tai tei kia jam pa leng vė ji mą. 
Ži no ma, lai ki ną pa leng vė ji mą, nes tai,  kas bu vo vi du je, ne din go. 
Prie žas tis li ko ne pa ša lin ta. Vėl su si kaups pyk tis, ir ry toj vėl jį rei kės 
pro jek tuo ti, iš mes ti į iš orę.

Ma ha vi rą, gy ve nu sį In di jo je, pa va di no Di džiuo ju Nu ga lė to ju, 
nors jis nie ka da su nie kuo ne ko vo jo. Ko dėl šį žmo gų taip pa va di-
no? Ma ha vi ra nu ga lė jo sa ve, o įvei kus sa ve iš ori nė ko va su ki tais 
pa si bai gia. Iš ori nė ko va – tik dings tis iš veng ti vi di nės ko vos, nes 
vi di nis su si dū ri mas yra skau des nis. Žmo gus ko vo ja su ki tais, nes 
toks ke lias leng ves nis. Žmo gus gal vo ja, kad jis ge ras, o ki tas blo gas 
ir to dėl ko vo ja ma iš orė je. Pa žvel gus į sa ve, ko va taps vi di nė. To kiu 
at ve ju, žmo gus jau ži no, kad blo gas jis pats. Ta da jis žvel gia į sa ve 
ir pra si de da vi di nė ko va, ku ri la bai ne ma lo ni. Tas, ku ris nu ga lė jo 
sa ve, ne be ko vo ja, nes ja me ne bė ra vi di nės prieš ta ros (kon flik to). Jis 
jau vien ti sas: jo vi du je ne bė ra nei dvie jų, nei tri jų… Toks žmo gus 
ne be pro jek tuo ja į iš orę ir ne be ko vo ja su ki tais.

Vi di nė ko va – vie nas svar biau sių žmo ni jos nau do ja mų me to dų. 
Jei gu yra vi di nis su si dū ri mas, žmo gus tam pa vie nin gas, nes virš 
ko vo jan čių jo da lių at si ran da nau jas ste bė ji mo cen tras, ku rį mes 
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pa va di no me Sa vas ti mi. Su ras ti šį nau ją sa vo cen trą ir yra sa vęs ieš-
ko ji mo tiks las.

Kai žmo gus ei na pas Kris tų, jis ti ki si gau ti tai ką ir ra my bę. Ta-
čiau tai ne iš pil do ma vil tis, nes to kie, ko kie mes da bar esa me, dar 
ne ga li me tu rė ti ra my bės. Jei gu to kia me vi di nia me sto vy je bū tų su-
teik ta ra my bė, ką gi tai reikš tų? Tai reikš tų, kad ko va bu vo nu trauk ta 
anks čiau, ne gu su ra do me sa vą ją Sa vas tį. Ga vę ap gau lin gą ra my bę, 
lik tu me pa ten kin ti sa vo pa dė ti mi. Nors Kris tus ir kal ba apie ra my bę: 
Aš jums pa lie ku ra my bę, duo du jums sa vo ra my bę, ta čiau jis pri du ria: 
Ne taip aš ją duo du, kaip duo da pa sau lis. Te ne būkš tau ja jū sų šir dis 
ir te ne liū di (Jn 14, 27).

Kaip at skir ti tik rą mo ky to ją nuo ne tik ro? Ne tik ras mo ky to jas 
su ra mi na, jis su tei kia ra my bę žmo gui to kiam, koks jis yra, jis ne si rū-
pi na as mens per kei ti mu. Jis žmo gų pa vei kia kaip ra mi nan tys vais tai, 
ku riuos ame ri kie čiai va di na „lai mės pi liu lė mis“. At ei na te pas to kį 
mo ky to ją ir jis jus guo džia. Ta čiau tik ras mo ky to jas su nai ki na net 
tą iliu zi nę ra my bę, ku rią žmo gus tu ri. Tik ras mo ky to jas su ke lia dar 
di des nį kon flik tą. Jis ne guo džia, bet pa de da žmo gui aug ti. Au gi mas 
yra sun kus, nes ten ka nu ga lė ti dau gy bę kliū čių. Pvz., mo ti na de juo-
ja ir skun džia si vai ku ar vai kais, ku rie ją ap lei do ar yra ne dė kin gi. 
Ji iš pa šne ko vo lau kia pa guo dos ar ba vai kų pa smer ki mo. Juk, pa sak 
jos, ji gy ve no dėl vai kų. Taip sa ko vi sos mo ti nos. Pa mė gink pa sa ky ti 
ki taip – įsi žeis. Bet gi žmo gus vi sa da gy ve na sau.  Mes da ro me ge ra 
ki tiems, nes taip yra ge riau mums pa tiems. Ir ne rei kia ti kė tis dė kin-
gu mo. Pri si min ki me Kris taus pa mo ky mą: Esa te ne nau din gi tar nai, 
pa da rė te ką ga lė jo te. Iš tie sų, nu vi lian ti pa guo da bus šiai mo ti nai, 
gy ve nu siai dėl sa vo vai kų. Aiš ku, kad taip pa guo dus, vi di nės jos 
prieš ta ros tik pa ašt rė ja. Ji ima si per mąs ty ti sa vo gy ve ni mą ir ga lų 
ga le ge riau su pran ta sa vo el ge sio prie žas tis.

Ka la vi jas, apie ku rį kal ba Kris tus, yra tik sim bo lis. Mes tu ri me 
sa ve per kirs ti tar si ka la vi ju. Juk žmo gu je yra su jung ta že mė ir dan-
gus, kū nas ir dva sia. Vie na žmo gaus pu sė pri klau so že mei, – ji tam-
si. Ki ta pu sė – švie sio ji – pri klau so dan gui. Žmo gus yra šių dvie jų 
pu sių: tam sios ir švie sios su si ti ki mo cen tras. Kris tus at ne šė ka la vi ją, 
ku ris per ski ria pu siau, kad že mė grįž tų į že mę, o tai, kas die viš ka, 
ei tų į dan gų.

Pa na šų su vo ki mą ran da me ir šiuo lai ki nės ita lų ra šy to jos S. Ta-
ma ro kny go je „Eik, kur lie pia šir dis“. Ku ni gas jė zui tas taip mo ko 
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pa grin di nę šios kny gos he ro ję: Tik per skaus mą žmo gus to bu lė ja, bet jį 
su tik ti rei kia drą siai, nes jei gu nuo jo bėg si ar im si sa vęs gai lė tis – tu 
pra lai mė jęs . (…) Žmo gaus šir dis yra kaip že mė, vie na pu sė ap švies ta 
sau lės, an tra sken di tam so je. Net šven tie ji ne bu vo ap švies ti iš abie jų 
pu sių. Ka dan gi mes tu ri me kū ną, va di na si yra ir še šė lis. Esa me it 
var lės ar am fi bi jos, vie na mū sų pu sė gy ve na van de y je, ki ta sten gia si 
pa kil ti. Žmo gus tu ri gy ven ti tik tam, kad tai su pras tų, ži no tų ir ne
leis tų še šė liui už gož ti švie sos. Ne ti kėk tais, ku rie sa ko si esą to bu li, 
de da si vis ką ži ną, ne ti kėk nie kuo, tik sa vo šir dies bal su. Čia mi ni mą 
šir dies bal są ir sim bo liš kai, ir tie sio giai ga li ma pri ly gin ti mū sų ieš-
ko ma jai Sa vas čiai. S. Ta ma ro kny ga taip pat ge rai at sklei džia sa vęs 
ar ba Sa vas ties ieš ko ji mą.

Vie nas iš pa grin di nių da o siz mo tei gi nių, ku ris ži no mas ir ki to se 
dva si nė se tra di ci jo se, sa ko, kad rei kia slėp ti ir nie ka da ty čio mis ne ro-
dy ti to, kas mu my se yra ge ra ir nuo sta bu, nes tai, kas pa slėp ta šir dy je, 
su dygs ta kaip į že mę kri tęs grū das. Ne rei kia jo trauk ti iš šir dies ir 
kiek vie nam ro dy ti. Jei gu taip da ry si me, jis nu vys ir nu mirs be nau dos.

Su tuo, kas mu my se yra ge ra ir gra žu, el ki mės kaip su sėk la. Pa sė-
ki me ją į slap tą šir dies ker te lę ir ne ro dy ki me jos. Ta čiau mes iš mo ky ti 
ir esa me įpra tę elg tis prie šin gai. Mes sle pia me ar ba slo pi na me tai, 
kas ne tei sin ga ir ne gra žu, nes  ne no ri me, kad apie tai su ži no tų ki ti. 
Tai, kas bjau ru, mes sle pia me, o tai, kas gra žu, nors dar ir ne vi sai 
to bu la, sten gia mės ro dy ti, vie šin ti bei šlo vin ti. Toks mū sų el ge sys 
at ne ša ne lai mes, nes au ga tai, kas pa slėp ta, t. y. kas bjau ru, o vi sa, 
kas gra žu, nyks ta. Gė lės išraunamos, o pik tžo lės že lia. Taip mes au-
gi na me Še šė lį ir tam pam pa na šūs į pik tžo lė tą dir vą.

Da o sas, ar ba bet ku ris ki tas tik ro dva sin gu mo ke liu ei nan tis 
žmo gus, vi sa da lie ka pa pras tas, vi siš kai pa pras tas žmo gus. Nie kas 
ne ži no kas jis toks ir ko kius tur tus sle pia sa vy je. Jis nie ka da ne si-
sten gia jų ro dy ti. Ta čiau ko dėl mes no ri me pa si ro dy ti? Dėl ‘ego’ ar ba 
dėl Per so nos, apie ku rią kal bė si me vė liau. Mes ne pa ten kin ti sa vi mi. 
Pa ten kin ti esa me tik ta da, kai mus ver ti na ki ti. Ki tų nuo mo nė mums 
ver tes nė ne gu mū sų pa čių es mė. Mes žiū ri me į ki tus, ir jei gu jie mus 
ver ti na, mums plo ja, ta da jau čia mės ge rai. Toks sa vęs su vo ki mas 
yra ne tik ras, taip mes ne pa žin si me nei sa vo tam sio sios pu sės, nei  
sa vo sios es mės. Taip mes su stab do me sa vęs ieš ko ji mą ir už da ro me 
ke lią į sa vą ją es mę, o sa ve su vo kia me per ki tus. Ta čiau toks sa vęs 
su vo ki mas tė ra sa viap gau lė. Bet gy ve ni mo iš ban dy mai, o juo la biau 
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mir tis vi sas ap gau les nu ra šo į nie ką, nu plė šia vi sas kau kes ir mes 
ga lų ga le su si du ria me su tuo, kas tik rai yra mū sų, su tuo, ką slėp da-
mi ar ba slo pin da mi iš au gi no me – su Še šė liu. Taip mąs tant, aiš kes nė 
tam pa Kris taus žo džių pras mė: Sau go ki tės fa ri zie jų rau go, tai yra 
veid mai nys tės. Nie ko nė ra už deng to, kas ne bus ati deng ta, ir nie ko 
nė ra pa slėp to, kas ne pa si da rys ži no ma. Ką kal bė jo te pa tam siuo se, 
skam bės švie so je, ir ką šnibž dė jo te į au sį kam ba riuo se, bus gar siai 
skel bia ma nuo sto gų. (Lk 12, 1–3)

ŠE ŠĖ LIO PRI ĖMI MAS AR BA IN TEG RA CI JA

Še šė lio su vo ki mas – su dė tin gas ir skaus min gas už da vi nys: Su-
si ti ki mas su sa vi mi yra vie nas iš ne ma lo niau sių, – tei gia K. Jun gas. 
Pa pras tai vi sa, kas ne igia ma, žmo gus pro jek tuo ja į iš ori nį pa sau lį, 
t. y. pri ski ria ki tiems. Jei gu žmo gus pa jė gia pa ma ty ti sa vo Še šė lį 
ir pri pa žin ti šią ži nią, už da vi nys da li nai jau yra iš spręs tas. Žmo gus 
pri pa žįs ta bent jau sa vo as me ni nę pa są mo nę. Še šė lis vi sa da yra da lis 
žmo gaus as me ny bi nio gy ve ni mo. Ne skaus min gai su si do ro ti su Še šė-
liu ne įma no ma. Še šė lis vi sa da pri me na žmo gaus sil pnu mą, apie ku rį 
kal ba vi sos di džio sios re li gi jos. Len kų te olo gas T. Dai če ris kny go je 
„Ti kė ji mo įžval gos“ ra šo: Rei kia at si min ti, kad nu si de da me šven ta
jai Dva siai ir to dėl, jog ne no ri me pri im ti tie sos apie sa ve, ne no ri me 
pri pa žin ti sa vo sil pnu mo (iš ryš kin ta mū sų). „Stip rios“ as me ny bės 
to ne pri pa žįs ta ir lin kę per kirs ti Gor di jaus maz gą vie toj to, kad jį 
at riš tų. Ta čiau anks čiau ar vė liau jiems teks su si dur ti su ta pa čia 
Še šė lio pro ble ma. Bū ti na aiš kiai su vok ti, – sa ko K. Jun gas, – kad 
yra pro ble mos, ku rių ne ga li me iš spręs ti sa vo mis prie mo nė mis. Čia 
K. Jun gas ne tie sio giai kal ba apie dva sios ne tur tą ir to liau pa aiš ki na, 
ką tai reiš kia psi cho lo giš kai: Toks sa vo sil pnu mo pri pa ži ni mas yra 
gar bin gas, iš min tin gas ir tik ras. Jis pa ruo šia pa ma tus ko lek ty vi nės 
pa są mo nės iš ly gi nan čiai re ak ci jai. Ki taip sa kant, at si ran da ga li
my bė iš girs ti pa si ruo šu sią at ei ti į pa gal bą min tį, pa jaus ti ir su vok ti 
tai, ko anks čiau ne su vo kė me. Be jė giš ku mas ir sil pnu mas yra am ži ni 
žmo gaus per gy ve ni mai ir am ži nai žmo ni ją ly din tys klau si mai. To dėl 
yra ir to kio pat se nu mo at sa ky mas į tuos klau si mus. Jei gu to ne bū tų, 
žmo gus bū tų iš ny kęs nuo že mės pa vir šiaus.

Kaip elg tis su sa vo Še šė liu, nuo se nų lai kų ži no jo re li gi ja. Štai 
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ką, pvz., pa ta ria „Kris taus se ki mo“ au to riai: Tai, ko žmo gus ne ga li 
pa tai sy ti sa vy je ar ki tuo se, tu ri kan triai pa kęs ti tol, kol Die vas pa
tvar kys ki taip. Sten kis kan triai pa kęs ti vi sas ki tų ydas ir trū ku mus, 
nes ir ta vy je yra daug da ly kų, ku riuos ki ti tu ri pa kęs ti. Ma to me, kad 
pa ta ri mas toks pat, kaip ir gel mi nės psi cho lo gi jos: pri pa žin ti sa vą jį 
Še šė lį. Sa vo jo Še šė lio pri pa ži ni mas ir jo įjun gi mas į as me ni nę psi-
chi ką yra bū ti nas žmo gaus psi chi nei ar ba dva sios svei ka tai. Še šė lio 
pri pa ži ni mas yra sil pnu mas, o jo įjun gi mas į sa vą ją psi chi ką pa virs ta 
stip ry be. Ma to me tą pa tį, ge rai ži no mą re li gi jo je dės nin gu mą: Die vas 
vei kia per žmo gaus sil pnu mą ar ba sil pnu mas virs ta stip ry be. Jei gu  
ne igia ma sa vy bė ar no ras yra su vok tas, ta da jį ga li ma val dy ti, slo-
pi nant jis tik stip rė ja ir anks čiau ar vė liau pra si verš. To dėl šven tie ji 
vi sa da pri pa žin da vo, kad jie yra nuo dė min gi, o vie nas dy ku mos tė vas 
juo kau da vo: Daž niau siai su klys ta tie, ku rie vi są gy ve ni mą sten gia si 
ne pa da ry ti klai dos.

Jei gu mes ne igia me sa vo sil pnu mą, ta da mums rei ka lin ga jė ga, 
kad ga lė tu me tik rin ti ir val dy ti ki tus. To kia bū se na ve da į pra ga rą. Iš 
tie sų, jei gu ne pri pa žįs ta me sa vo sil pnu mo, mes jau esa me pra ga re. 
Ne pri imant sa vo sil pnu mo, žmo gų kan ki na kom plek sai, ne iš pil do mi 
no rai, ne ri mas ir bai mės. Vi siems tiems ne pa gei dau ja miems reiš ki-
niams žmo gus sa ko „ne“ ir juos slo pi na. Įdo mu pa ste bė ti, kad at virkš-
čiai skai ty da mi ru siš ką žo dį „net“, ku ris reiš kia „ne“, gau si me žo dį 
„tenj“, ku rio pras mė: „še šė lis“. Taip žmo gus įsi gy ja še šė lių ka ra lys tę 
ar ba še o lą, jau že mė je  tam pan tį jam pra ga ru.

Vi sa, kas yra šia me pa sau ly je, su kū rė Aukš čiau sio ji Ga lia. Jei gu 
ne my lė si me jos kū ri nių, to li ne nu ei si me, nes prie šin si mės Kū rė jo va-
liai. Vie ny bė ir mei lė yra si no ni mai, o re gi mas mei lės pa si reiš ki mas 
yra vie ny bė gy ve nant at ski rai. Ta čiau be si vys tan tis in te lek tas su skal-
dė pa sau lį į prieš ta ras. Da bar mes vi sur ir nuo lat ma tom įvai riau sius 
prie šus. Toks žmo gaus psi chi kos su ski li mas bei pa sau lio su skal dy mas 
la biau siai reiš kia si ci vi li zuo tuo se kraš tuo se. Ry tuo se, kur šis su ski li-
mas nė ra toks ryš kus, net ir ko vų me nai yra pa grįs ti pa si ti kė ji mu ir 
pri ėmi mu. Ja po nų ko vos me ne Ai ki do prie ši nin kai prieš kiek vie ną 
ko vos veiks mą, vie nas ki tam nu si lenk da mi, sa ko „pa si ti kiu ta vi mi“, 
o at li kę veiks mą, vėl nu si lenk da mi, dė ko ja vie nas ki tam. Pri ėmi mo 
nuo sta ta, ku ri nau do ja ma pri imant (in teg ruo jant) Še šė lį, tin ka vi so se 
gy ve ni mo sri ty se, net ir ko vo je su prie ši nin ku. Jei gu prin ci pas yra 
vi sa a pi man tis, tai reiš kia, kad jis yra tei sin gas.
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Kaip rei kia elg tis, kad įveik tum prie ši nin ką? Rei kia su si vie ny ti 
su juo ir jo jė ga. O su si vie ny ti su prie šu ga li ma tik ta da, kai nė ra bai-
mės ir min čių, kad jis ga li pa kenk ti, t. y.  my lint gy ve ni mą, įskai tant 
ir vi sus prie šus. Ta da žmo gus bū na vie ny bės bū se no je ir gy ve ni me, 
ir ko vo je. Taip jis lei džia eg zis tuo ti vi sam kas yra, ne si steng da mas 
kaž kuo nu si kra ty ti ar kaž ką su nai kin ti. To kio je bū se no je žmo gus ga-
li at si pa lai duo ti. Ta čiau kai žmo gus bi jo si gy ve ni mo, jis įsi tem pia. 
Kuo dau giau bai mių, tuo dau giau įtam pos, ku ri lai kui bė gant su ke lia 
fi zi nio kū no li gas.

Toks po žiū ris į prie šą, ko vų me nus pa ver čia efek ty viu dva si nio 
ug dy mo me to du. Ry tų ko vų me nuo se vi są lai ką mo ko ma si są vei kau-
ti su part ne riu (prie šu), pa žin ti jo jė gą, ją pri im ti ir, pa nau do jant jo 
pa ties jė gą, jį nu ga lė ti, o, kal bant tiks liau, nu kenks min ti. Vi si ko vų 
me no Ai ki do me to dai mo ko vie ny tis su prie ši nin ku ir jo jė ga. Ai ki-
do, ga li ma sa ky ti, yra gy ve ni mo ke lias per mei lę. Iš es mės šis ko vų 
me nas ne mo ko ko vo ti ir nu ga lė ti, bet mo ko vie ny tis.

Kai tik su si jun gia me su “prie ši nin ku“ ar ba su sa vo Še šė liu, tam-
pa me vien ti si, o vien ti sas ar ba vi sas vi sa da stip res nis už pu sę ar ba 
da lį. Iš ori nis su si vie ni ji mas nė ra toks svar bus. Svar biau yra su prie šu 
ar Še šė liu su si vie ny ti sa vo vi du mi, t. y. pro tu ir sie la. Ap jung da mi 
prieš ta ras su mei le, mes vie ni ja mės su iš ori niu pa sau liu, su „prie šais“ 
ir su Še šė liu į vie nin gą vi su mą gy ve ni mo pilnatvei. Jė gos au gi ni mas 
ar po rei kis tap ti stip riu yra be pras mis, nes to ji jė ga bus nu kreip ta prieš 
vie nin gą ją vi sa tą, ku rios da li mi tu pats esi. Tai gi – ir prieš ta ve patį. 
Rem tis sa vo jė ga reiš kia sė ti bai mę apie sa ve. Kai žmo gus bi jo gy-
ve ni mo ir jam prie ši na si, ta da jis, nau do da mas jė gą, pla ti na bai mę, o 
kar tu ir mir tį. Tai nai ki na ne tik ap lin ki nius, bet ir pa tį jė gos nau do to ją.

Ta ria mas prie šiš kas jė gas ar prieš ta ras rei kia ap jung ti, nes jos iš 
es mės yra ne per ski ria mos. Vie na prieš ta ros pu sė nie ka da ne iš reiš kia 
vi sos bū ties. Apie že miš kos bū ties su skal dy mą ra šo ma ir apok ri fi nė-
je Pi ly po evan ge li jo je: Švie sa ir tam sa, gy ve ni mas ir mir tis, de ši nė 
ir kai rė yra ne per ski ria mi bro liai. To dėl ir ge ri – nė ra ge ri, ir blo gi 
–  nė ra blo gi, ir gy ve ni mas – nė ra gy ve ni mas, ir mir tis – nė ra mir tis. 
To dėl kiek vie nas nuo pra džių bus per skir tas. Ta čiau tie, ku rie aukš čiau 
pa sau lio – ne per skir ti, am ži ni. Čia aiš kiai pa sa ky ta, kad tik ne per ski-
ria mų prieš ta rų ap jun gi mas, ve da žmo gų į pil nat vę ir į am ži nu mą, t. 
y. į vi sai ki to kią, jau ne že miš ką bū tį. 
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Ga li ma sa ky ti, kad ne per ski ria mų prieš ta rų ap jun gi mas, ku rio 
mo ko gel mi nė psi cho lo gi ja, yra gi liau sia re li gi nio gy ve ni mo pras mė. 
Bū ti iš ga ny tu – tai reiš kia tap ti pil nat viš ku ir am ži nu. Iš ga ny mas, 
kaip mo ko krikš čio ny bė, vi sų pir ma pa si reiš kia per mir ties, kaip 
gy ve ni mo prieš ta ros, įvei ki mą. Se na iš min tis sa ko: mir tis nu ga li
ma mir ti mi. Kris tus mir tį nu ga lė jo mir ti mi. O tai reiš kia, kad mir tis 
ne bu vo su nai kin ta ar kaip nors panaikinta, bet pri im ta ir įjung ta į 
bū ties pil nat vę. Ir Kris tus mir tį pri ėmė iki pas ku ti nio la šo, nes mir tis 
ne at ski ria ma nuo pri si kė li mo. Kiek vie na pri im ta ant ro ji prieš ta ros 
pu sė di di na žmo gaus pil nat viš ku mą, o žmo gus, pri ėmęs ir in teg ra vęs 
mir tį, tam pa am ži nas. 

Ten ka pri pa žin ti, jog ti piš ki mū sų san ty kiai su sa vo Še šė liu – tai 
nuo la ti nis ban dy mas pri skir ti jo sa vy bes ki tiems žmo nėms. Bū tent 
taip ku ria mas „prie šo“ įvaiz dis, taip ky la tar pu sa vio ne san tai kos, 
taip at si ran da ra si niai, tau ti niai, po li ti niai ir ki to kie prie ta rai. Ge ras 
pa vyz dys, ko kios ga li bū ti to kio žai di mo su Še šė liu pa sek mės, yra 
R. Sty ven so no ap sa ky mas „Keis ta dak ta ro Dže ki lio ir mis te rio Hai-
do is to ri ja“.

Sap nuo se Še šė lį vaiz duo ja tam si, niū ri, kar tais juo da o dė ar ba iš-
si gi mu si fi gū ra, ku ri yra tos pa čios ly ties kaip ir sap nuo to jas. Sap no 
vei kė jas, vaiz duo jan tis Še šė lį, pa ro do sa vo ne igia mas sa vy bes ar ba 
bjau riai, šlykš čiai el gia si. Jis su ke lia ne pa aiš ki na mą bai mę. Še šė lis 
sap ne ga li at ro dy ti ga lin gas ir žiau rus, ta čiau Še šė lis nė ra vien tik 
ne igia ma žmo gaus pu sė. Jis tie siog yra rei ka lin gas. Še šė lis tam pa 
prie šiš kas tik ta da, kai jo ne pai so ma ar ba jis ne igia mas. 

Prie šiš kos jė gos – Še šė lio – pa si reiš ki mo sap nuo se pa vyz džiais 
ga li bū ti to kie sap nai: Sap na vau, kad kaž kas at si ra do prieš ma ne ir 
ėmė ma ne smaug ti; ėmiau su tuo kaž kuo ko vo ti ir pra bu dau. Ma čiau 
sap ne, kaip prie ma nęs pri ar tė jo tam si fi gū ra; aš mė gi nau bėg ti, bet 
ne pa si se kė. Sap na vau, kad aš kaž ką kan ki nau ir ma ne su ėmė po li ci
ja. Ma čiau sap ne pa ruoš tą sprog di ni mui ato mi nę bom bą; su pra tau, 
kad ji su nai kins mus vi sus. Kaž koks gy vū nas at si ra do ša lia ma nęs 
ir no rė jo ma ne pra ry ti; ban džiau gel bė tis bėg da mas. Sap na vau, kad 
gy va tė ruo šė si ma ne įgel ti, ir aš pra bu dau.

Vi si šie sap nai yra psi cho lo giš kai ne iš spręs ti. Sap nuo jan tys ne-
ma tė ki tos iš ei ties, kaip tik val dy ti prie šiš kas ener gi jas, o ne pa si se kus 
sten gė si nuo jų pa bėg ti ar ba sap nuo jan ty sis pra bus da vo, t. y. iš ei da vo 
iš pa dė ties. Prie ši ni ma sis prie var tai ar ba sten gi ma sis nuo jos pa bėg ti 
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prie var tą tik di di na, su ke lia abi pu ses nai ki nan tį ka rą. Gel mi nė psi cho-
lo gi ja pa ro do ki tą, vi sai prie šin gą me to dą: su si jung ti su prie šiš ko mis 
ener gi jo mis ir tap ti la biau pil nat viš ku. Jei gu ban dy si me prie šiš kų 
jė gų vi siš kai at si kra ty ti, jos ga li mus pra ry ti. Įsi leis ki me blo gį į sa vo 
gy ve ni mą, kaip tam tik rą mū sų bū ties da lį, ku ri, griau da ma mū sų gy-
ve ni me tai, kas at gy ve no, ska tin tų au gi mą ir vy ty mą si. Blo gio, kaip 
vi so je vi sa to je vyks tan čio kū ry bi nio pro ce so, va ro mą ją jė gą pri pa žįs ta 
ir nau jau sio ji pa sau lė vo ka – si ner ge ti ka.

Sa vęs at ra di mo prie lai da yra drą sus ir at vi ras vi so to, kas as me-
ny bė je yra ne igia ma, pri pa ži ni mas. Tas pri pa ži ni mas įgy ven di na mas 
vi sų pir ma per sap nus, kur griau nan tys, nai ki nan tys po stū miai ir no rai 
pa si ro do ar che ti pi nių sim bo lių pa vi da lais. Sap nuo se pa si ro dan tys 
sli bi nai, prie var tau to jai, bai dyk lės, la vo nai ar šlykš tūs vo rai liu di ja, 
jog ne no ri ma pa ma ty ti sa vy je griau nan tį jį pra dą. To kiu bū du sap nai 
iš ly gi na są mo nės veik lą. Kuo stip res nės tei gia mos žmo gaus nuo sta-
tos, kuo tvar kin ges nis ir do res nis žmo gaus el ge sys, kuo griež čiau 
jis lai ko si do ro vi nių ir re li gi nių nor mų, tuo di des nės atsvaros ar ba 
kom pen sa ci jos rei ka lau ja žmo gu je sly pin tys nai ki nan tys ins tink tai.

Še šė lio su vo ki mas ir jo įjun gi mas į sa vą ją psi chi ką rei ka lau ja 
di de lio at sar gu mo ir dva si nės jė gos. Ši tas ga lin gas, mil ži niš kos psi-
chi nės ga lios ar che ti pas ga li tap ti di džiau sio ner vi nio su si jau di ni mo 
ar ba jaus mų pro trū kio šal ti niu. Iš si suk ti nuo jo po vei kio ne įma no ma 
ir be pras miš ka. Še šė lis pa jė gus su trin ti ‘ego’ į mil tus ir il gam lai kui 
su griau ti as mens psi chi nę pu siau svy rą. Ge riau pri si pa žin ti, – tei gia 
K. Jun gas, – kad ma ny je yra afek tas (kaž kas, kas ver čia pra si verž ti 
ma no jaus mus) ir at si duo ti jo val džiai, ne gu pro ta vi mu ar jaus mo 
pa dik tuo tu bė gi mu slėp tis nuo sa vęs. Ži no ma, pa si duo da mas afek tui, 
žmo gus pri si i ma vi sas jam bū din gas ydas, ta čiau to kios ko li zi jos ar
ba su si dū ri mo pras mė yra to kia: tas ne ga ty vu mas tu ri bū ti įjung tas 
į žmo gaus psi chi ką, žmo gus tu ri iš ken tė ti, pa tir ti jo po vei kį. Ki taip 
sa kant, žmo gus tu ri jam pa si duo ti, nes ki taip jo ne pa žins ir ne pa tirs jo 
po vei kio. Tą pa si da vi mą Še šė liui rei kia ir bū ti na pa vers ti mo ky mu si. 
Žmo gus tu ri ži no ti, kad tai jo jaus mai pra si ver žė ar ba, ki taip sa kant, jis 
pa ban dė su si pa žin ti ir su si drau gau ti su sa vo Še šė liu. Taip elg da ma-
sis, žmo gus Še šė lio jė gą ir ak lu mą pa keis pa ži ni mu, o bu vu sį prie šą 
pa vers sa vo pa dė jė ju ir drau gu. Ar Še šė lis taps prie šu ar drau gu, 
pri klau so nuo mū sų pa čių. Še šė lis ne vi sa da bū na žmo gaus prie šas. 
Še šė lis yra pa na šus į žmo gų ir, no rint su juo su tar ti, su gy ven ti, ten ka 
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kaž kur nu si leis ti, kaž ko ne pai sy ti ar kaž ką pa mil ti, ne pri klau so mai 
nuo ap lin ky bių. Še šė lis prie šiš kas tam pa tik ta da, kai jo ne pai so ma, 
kai jis slo pi na mas ar ne su pran ta mas.

Še šė lio su vo ki mas ir jo įjun gi mas su ke lia eti nius ir mo ra li nius 
sun ku mus, nes ten ka jiems nu si leis ti. Eti niai sun ku mai, iš ky lan tys 
žmo gui su si du riant su sa vo Še šė liu, yra ap ra šy ti 18-to je Ko ra no kny-
go je. Jo je pa sa ko ja ma, kaip Mu sa dy ku mo je su si tin ka su Ha di ru (pir-
muo ju Die vo ver gu ar ba an ge lu). To liau jie ke liau ja kar tu ir Ha di ras 
sa ko, kad Mu sa ne ga lė sian tis be pa si pik ti ni mo žiū rė ti į jo dar bus. Ir 
per spė ja, kad pa liks jį, jei gu Mu sa pa si pik tins jo dar bais ir ne pa si ti kės 
juo. Ne už il go Ha di ras nu skan di na varg šų žve jų val tį. Ne tru kus po to 
Ha di ras Mu sos aki vaiz do je nu žu do sim pa tin gą jau nuo lį, ir ne už il go  
at sta to griū van čią, nak vy nei jų ne pri ėmu sių žmo nių, sie ną. Mu sa, 
aiš ku, ne iš tvė rė ir pa si pik ti no, ir to dėl Ha di ras jį pa li ko. Ta čiau, prieš 
pa si ša lin da ma as, jis pa aiš ki no sa vo dar bų prie žas tis. Nu skan din da mas 
žve jų val tį jis ją iš gel bė jo, nes va gys ruo šė si ją pa grob ti, o žve jai ga lės 
ją iš si kel ti iš eže ro dug no. Sim pa tin ga sai jau nuo lis ruo šė si įvyk dy ti 
nu si kal ti mą. Jį nu žu dy da mas Ha di ras iš gel bė jo nuo ne gar bės jo die-
vo bai min gus tė vus. At sta ty da mas griū van čią sie ną, jis iš gel bė jo nuo 
nu skur di mo du jau nus die vo bai min gus jau nuo lius, nes jiems skir tas 
pa li ki mas bu vo pa slėp tas po šia sie na. Tik ta da Mu sa, ku ris bu vo be 
ga lo pa si pik ti nęs Ha di ro dar bais, su pra to, kad jo iš va dos bu vo sku-
bo tos. Nors Ha di ro veiks mai at ro dė la bai blo gi, ta čiau tai ne ati ti ko 
tik ro vės. Ga li ma pa gal vo ti, kad Ha di ras yra ne pa klus nus, aikš tin gas 
ir pik tas die vo bai min go jo Mu sos Še šė lis, ta čiau taip yra tik da li nai. 
Kur kas la biau Ha di ras iš reiš kia pa slap tin gus Die vo dar bus. Die vas 
iš to, ką mes va di na me blo giu, su ku ria gė rį.

 Še šė lis tu ri du as pek tus ar ba dvi pu ses: tei gia mą ją ir ne igia mą ją. 
Šios pu sės leng vai pa ste bi mos Ry tų re li gi jo se. Pvz., in duiz mo die vy bė 
Viš nu kar tais yra vaiz duo ja ma šė to no pa vi da lu, o V. Blei ko pa veiks-
le „Jo bo sap nas“ Die vas, pa si ro dan tis Jo bui sap ne, pa vaiz duo tas su 
vel nio ka no po mis. M. Liu te rį iki gy ve ni mo ga lo kan ki no abe jo nės 
ir jis ne ži no jo, ar ne su ta ri mus su Baž ny čia įkvė pė jo iš di du mas (tai 
bū tų ne igia ma Še šė lio pu sė), ar jis bu vo Die vo įkvėp tas (tei gia ma 
Še šė lio pu sė).

Pa są mo nės at ra di mas yra vie nas svar biau sių jų pas ku ti nio laik-
me čio at ra di mų. Ta čiau tai, kad pa są mo nės pri pa ži ni mas su sie tas su 
gar bin ga sa via na li ze ir sa vo gy ve ni mo pa kei ti mu, ver čia dau ge lį 
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žmo nių ir to liau gy ven ti taip, tar si apie pa są mo nę mes nie ko ne ži-
no tu me. Rim tas su si ti ki mas su pa są mo ne ir jos iš kel tų už da vi nių 
spren di mas rei ka lau ja tik ro vy riš ku mo. Pa są mo nė at sklei džia mums 
vi suo ti nius gy vy bi nius ry šius ir žmo gaus pri klau so my bę nuo vi so to, 
kas gy va. Bet gi dau ge lis ne lin kę rim tai nag ri nė ti ir pa gal vo ti apie 
ži no mas nuo dė mes, o tuo la biau žmo nės ne no ri ir yra per daug tin gūs, 
kad nag ri nė tų pa są mo nės įta ką, t.y. pa slėp tas nuo dė mes.

Kar tais yra sun ku įžvelg ti Kris taus pa ly gi ni mų gi les nę pras mę. 
Štai Ma to Evan ge li jo je už ra šy tas pa ly gi ni mas: Vie nas žmo gus tu rė jo 
du sū nus. Kar tą jis krei pė si į pir mą jį sa ky da mas: ‘Vai ke, eik ir pa dir
bėk šian dien vy nuo gy ne’. Šis at sa kė: ‘Ne no riu’, bet vė liau ap si gal
vo jo ir nu ė jo dirb ti. Pas kui tė vas krei pė si į ant rą jį sū nų tais pa čiais 
žo džiais. Šis jam at sa kė: ‘Ei nu, vieš pa tie’, bet ne nu ė jo. ‘Kat ras iš jų 
įvyk dė tė vo va lią’?  Jie at sa kė: ‘Pir ma sis’. Tuo met Jė zus ta rė jiems: 
‘Iš tie sų sa kau jums: mui ti ni kai ir iš tvir kė lės grei čiau už jus pa teks į 
Die vo ka ra lys tę’ (Mt 21, 28–31).  Šis pa ly gi ni mas iliust ruo ja žmo gaus 
san ty kį su Še šė liu. Su pra tau šį pa ly gi ni mą, šveis da mas vo nią. Kai man 
bu vo pa sa ky ta: „Eik ir iš šveisk vo nią“, at sa kiau, kad „Ne no riu“, bet 
ne tru kus nu ė jau jos šveis ti. Pa sa ky da mas: „Ne no riu“, pri pa ži nau sa vo 
Še šė lį, su juo su si vie ni jau ir Še šė lis man nebe si prie ši no, net ati da vė 
sa vo jė gą dar bui at lik ti, nes vo nią švei čiau jau su no ru.

Ką reiš kia – pri pa žin ti sa vo Še šė lį? Štai kaip apie tai kal ba, ga li ma 
sa ky ti, XX a. šven ta sis Guy de La ri gau die: Jaus ti sa vy je vi so ke rio pą 
pur vą, pa lai du mą, žmo gaus ins tink tų kun ku lia vi mą, o vis dėl to pa kil ti 
virš to ne pa si ne riant, tar si ženg ti per iš džiū vu sį liū ną ir ne nu grimz ti, 
tar si bū tum ne ša mas kaž ko kio sa vi to leng vu mo. Mes lai ko me sa ve 
ci vi li zuo tais, ku ltū rin gais žmo nė mis, ku rie iš au go iš ša ma niz mo, iš 
ri tu a li nių šo kių, būg nų, iš mis te ri jų. Bet mū sų vi suo me nė je at si ran da 
fa šiz mas, konc la ge riai, pa sau li niai ka rai, tau tų ge no ci das, sa ta niz mas, 
įte sin ti abor tai, te ro riz mas ir pan. Iš tie sų, vie nas di džiau sių gel mi nės 
psi cho lo gi jos at ra di mų yra tas, kad kiek vie na me yra tam sio ji pu sė. 
Ta čiau apaš ta las Pau lius sa ko: Bet kur bu vo pil na nuo dė mės, ten dar 
ap stes nė ta po ma lo nė (Rom 5, 20). Die vas iš blo gio ir iš mū sų tam-
sio sios pu sės su ge ba pa da ry ti gė rį.

Įsi vaiz duok sa vo esy bę, – ra šo H. He sė, – tar si gi lų eže rą su ma žu 
pa vir šiu mi. Pa vir šius – tai  są mo nė. Ten švie su, ten vyks ta tai, ką va
di na me mąs ty mu. Ta čiau pa vir šius yra tik be ga lo ma ža eže ro da lis. 
Gal ji ir gra žiau sia, įdo miau sia, nes są ly ty je su oru švie sa at si nau ji na, 
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kei čia si ir tur tė ja van duo. Ta čiau pa vir šiu je esan tys van dens sluoks
niai be pa lio vos mai šo si vie nas su ki tu. Van duo nuo lat tai ky la, tai 
lei džia si, nuo lat ku ria si sro vės, jos tai iš si ly gi na tai pa si slen ka, kiek
vie nas sluoks nis sten gia si pa tek ti į vir šų. Ir, kaip eže rą už pil do van duo, 
taip mū sų ‘Aš’ ar ba sie lą su da ro tūks tan čiai, mi li jo nai da lių, nuo lat 
au gan tis, nuo lat kin tan tis nuo sa vy bės, at si mi ni mų, įspū džių lo bis.

Mū sų są mo nė ma to tik ma žą jo pa vir šių. Ne iš ma tuo ja mai di des nės 
sa vo tu ri nio da lies ji ne ma to: ir,  man re gis, tur tin ga, svei ka ga li bū ti 
tik ta sie la, ku rio je ma žas švie sos ruo žas nuo lat at si nau ji na, pa si pil do 
iš di džio sios tam sos ir pa si kei čia su ja tu ri niu.

Dau gu ma žmo nių sau go sa vy je tūks tan čius da ly kų, ku rie nie ka da 
ne iš ky la į švie sų pa vir šių, ku rie apa čio je pū va ir ka muo ja. Dėl to, kad 
šie daik tai pū va ir kan ki na, są mo nė juos vis at me ta, jie įta ri nė ja mi, 
jų bi jo ma si. Ši to kia kiek vie no mo ra lo pras mė – ką jau pri pa žįs tam 
esant ža lin gu, to ne lei džia me į vir šų. Tik nie ko nė ra ža lin ga ir nie ko 
ne nau din ga, vis kas yra pui ku ar ba vis kas yra ne svar bu. Kiek vie nas 
yra ku pi nas da ly kų, ku rie jam pri klau so, ku rie jam ge ri  ir sa vi, bet 
ku riems ne lei džia kil ti į vir šų. Jei jie iš kil tų, sa ko mo ra las, iš tik tų ne
lai mė. Bet, gal būt, kaip tik iš tik tų lai mė! To dėl vis kam pri va lu iš kil ti 
į vir šų, o mo ra lui pa klūs tan tis žmo gus skur di na sa ve.

SA VO SILPNUMO PRI PA ŽI NI MAS

Še šė lio po vei kis ga li bū ti toks stip rus, kad jam ne įma no ma at si-
spir ti. Toks po vei kis psi cho lo gi jo je va di na mas nu mi no zi niu. Šį nu-
mi no zi nį Še šė lio vei ki mą sun ku su pras ti. Štai ku ni gas J. Zdebs kis, 
pri blokš tas ži nios apie sa vo bi čiu lės el ge sį, die no raš ty je ra šė: Se se, 
se se, kaip ge ra bū tų mir ti, kad tik ne bū tų bu vę ši to, ką pa sa kė ši die
na… Jei tai bū tų kas pa pa sa ko jęs, bū čiau su šyp se na ne ti kė jęs – tai 
ne są mo nė, ne įma no mas da ly kas… Kaip tai įvy ko? Ši tai man bu vo 
nau ja, ne su pran ta ma, tai grio vė vi są ma no su pra ti mą, lig šiol tu rė
tą apie žmo gaus gy ve ni mo klyst ke lius. Aš žvel giau į gy ve ni mą kaip 
pir mos kla sės mo ki nu kas, pa te kęs į su dė tin gą la ba ra to ri ją, nie ko 
ne su pras da mas. (…)  Ar gi nuo dė mė ga li įvyk ti stai ga ir my lint Jė zų, 
ir la bai ty ra są ži ne gy ve nant? Ši tai man ne su vo kia ma. Die ve, ką vi sa 
tai reiš kia ma no gy ve ni mui, ma no gal vo se nai, kad taip iš ar ti to kią 
ne lai mę lei di ma ty ti? Die ve, siųsk sa vo švie są, kad su pras čiau, ka da ir 
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kaip su ga di na mas Ta vo nuo sta bu sis kū ry bos pla nas (iš ryš kin ta mū sų). 
Bet gal mes to kū ry bos pla no ge rai ne su pran ta me… gal to ji „klai-
da“ įei na į kū ry bos pla ną? Juk Kris tus pa sa kė: Ne teis ki te ir ne bū si te 
tei sia mi. Rei kia pri si pa žin ti, kad mes ne ma to me vi so kū ry bos pla no. 
Gel mi nė psi cho lo gi ja tei gia, kad žmo gui kar tais bū ti na nu si kals ti, kad 
jis pa si jaus tų sa vi mi. Iš pir mo žvilgs nio ši tas tei gi nys pri bloš kia, bet 
pa žvel ki me gi liau. „Nu si kals ti“, ta čiau prieš ką? Daž niau siai tai bū na 
„nu si kal ti mas“ prieš mo ra lę, ku ri prie šin ga mei lei. Juk Kris tus ne pa-
smer kė nei vie no nu si kal tu sio jo ir mums lie pė nie ko ne smerk ti. Mes 
taip daž nai nu si kals ta me mei lei, bet ne su abe jo ja me tuo žmo niš ku mu 
ar mo ra le, ku ri yra įsta ty muo se ar mo ra li nė se nor mo se. Jė zus daž nai 
ne si lai ky da vo įsta ty mų, už ką nuo lat bū da vo smer kia mas, ta čiau ne-
pa žeis da vo mei lės. Žvel giant pla čiau, ir ta „bai si“ min tis, jog „kar tais 
žmo gui ten ka nu si kals ti, kad pa si jaus tų sa vi mi“, įgy ja pras min gumą. 
Ši to je mo ra li niu po žiū riu sun kio je vie to je gel mi nė psi cho lo gi ja su si-
lie čia su Kris taus mo ky mu, su evan ge li ne eti ka ir pa pil do vie na ki tą.

Iš ki tos pu sės, „nu si kal ti mas“, ku rio tiks las pa si jaus ti sa vi mi, yra 
ne iš ven gia mas in di vi du a ci jos ar ba sa vęs ieš ko ji mo ke ly je. Bu vi mas 
sa vi mi ve da į su si dū ri mą su vi suo me ni ne mo ra le, daž nai esan čia 
prie šin ga as me ni nei mo ra lei, ku ria vis la biau pra de da va do vau tis 
sa vęs ieš ko ji mo ke liu ei nan tis žmo gus. Tik as me ni nė mo ra lė ar ba tie 
į šir dį įra šy tie ji is ta ty mai, ta Nau jo ji San do ra su Die vu (ku rią Jis su-
da ro jau ne su vi sa tau ta, o su tam tik ru as me niu), apie ku rią kal bė jo 
jau Se no jo Tes ta mento pra na šai, ga li ves ti as me nį sa vęs ieš ko ji mo 
ke liu. Ta čiau šis ke lias bus pa žy mė tas nu si kal ti mais prieš Se ną ją 
San do rą ar ba vi suo me ni nę mo ra lę. Vi suo me ni nė mo ra lė bu vo skir ta 
žmo nių gi mi nei iš sau go ti, o Nau jo ji san do ra ar ba as me ni nė mo ra lė, 
ku rią at ne šė Kris tus, iš lais vi na as me nį iš įsta ty mo ver go vės ir ve da 
jį į dva sios vai kų lais vę, į ta pi mą sa vi mi. 

 Kai sap nuo se pa si ro do tam sios, tar si kaž ko iš mū sų no rin čios 
as me ny bės, ne ga li ma tvir tai pa sa ky ti, ar tai Še šė lis, ar tai mū sų Sa-
vas tis, ar tas ir ki tas vie nu me tu.  Ar ne igia mas sap no vei kė jas reiš kia 
trū ku mą, ku rį tu ri me įveik ti, ar reikš min gą mū sų gy ve ni mo da lį, ku-
rią rei kia pri im ti – iš kar to ne įma no ma at spė ti. Tai vie nas sun kiau sių 
už da vi nių sa vęs ieš ko ji mo ke ly je. Tuo la biau, kad sap nų vaiz dai yra 
to kie tra pūs ir su dė tin gi, jog ne ga li ma bū ti tik riems juos aiš ki nant. 
Ta da be lie ka su si tai ky ti su eti nių abe jo nių ne pa to gu mais ir to liau 
nag ri nė ti sap nus, nie ko ga lu ti nai ne nu spren džiant ar įsi pa rei go jant. 
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Šne kant pa sa kų kal ba, žmo gus pa ten ka į Pe le nės pa dė tį, kai pa mo tė 
pa bė rė prieš ją ant že mės rė tį ge rų ir su kir mi ju sių žir nių, liep da ma 
juos iš rink ti. Nors aiš kiai at ro dė, kad ji to dar bo ne pa jėgs pa da ry ti, 
ta čiau Pe le nė uo liai ėmė si rū šiuo ti žir nius. Jai į pa gal bą at skri do ba-
lan džiai, o ki to se pa sa kos at mai no se – skruz dės. Ši tie pa gal bi nin kai 
vaiz duo ja pa slėp tus pa są mo ni nius im pul sus, ku riuos ga li ma pa jaus ti 
tik su dė tin go se ap lin ky bė se. Jie ir nu ro do iš ei tį, jei gu žmo gus kan triai 
ir uo liai kaip Pe le nė jos ieš kos.

Daž niau siai kaž kur sa vo gel mė se žmo gus nu jau čia, ką jam pa si-
rink ti ar da ry ti. Ta čiau ne re tai yra taip, kad tas pa ja cas, ku rį va di na me 
‘aš’, mus taip su klai di na, tie siog mul ki na, kad vi di nis Sa vas ties bal-
sas ne pa sie kia są mo nės. Kar tais vi si ban dy mai su pras ti pa są mo nės 
užuo mi nas bai gia si ne sėk min gai. Ta da lie ka vie na iš ei tis: pa si ryž ti ir 
elg tis pa gal nuo jau tą, ta čiau vi sa da bū nant pa si ruo šus pa keist kryp tį, 
jei gu pa są mo nė stai ga pa ro dys ki tą ke lią. To dėl vi sa da, kaip nu ro dė 
ir Jė zus, rei kia bu dė ti.

Vi di nis aiš ku mas at ei na iš „Di džio jo žmo gaus“ ar ba Sa vas ties, 
ku ri ne no ri aiš kiai pa si ro dy ti. Gal būt, Sa vas tis no ri, kad ‘ego’ sa-
va ran kiš kai pa si rink tų, o gal būt rei ka lin ga są mo nės pa gal ba, kad ji 
ga lė tų sa ve iš reikš ti. Kai pa lie čia mos su dė tin gos eti nės pro ble mos, 
nie kas ne ga li tei sin gai spręs ti apie ki to žmo gaus el ge sį. Kiek vie nas 
žmo gus pats tu ri iš spręs ti sa vo pro ble mas ir ban dy ti at ras ti tei sin gą 
iš ei tį. Žmo gus, ku ris ne per de gė sa vo aist rų pra ga re, dar jų ne įvei kė. 
Jos te bė ra, jos gy ve na gre ta, kai my ni nia me na me, ta čiau be žmo gaus 
ži nios, kiek vie ną aki mir ką lieps na ga li per si mes ti ir su de gin ti na mą, 
ku rį jis lai ko sa vu. Tai, nuo ko mes pa bė gam, už slo pi nam, tar si už mirš
tam, eg zis tuo ja la bai ar ti, pa vo jin gai ar ti mū sų, ir ga lų ga le su grįš, 
bet su dvi gu ba jė ga, – ra šė K. Jun gas sa vo au to biog ra fi nė je kny go je.

Pri si min ki me dau ge lį šven tų jų, –  ra šo kun. J. Zdebs kis, – ku rie 
pa sau liui pa lai min gą įta ką pa da rė kaip tik dėl sa vo klai dų di du mo. 
Ar bū tų Sau lius ta pęs ga lin gas kaip aud ra apaš ta las, jei jo ne bū tų 
ly dė jęs sun kus pri si mi ni mas: ’ne su ver tas va din tis apaš ta lu, nes aš 
per se kio jau Die vo Baž ny čią’. Kris tus ži no jo, jog Pet ras tris kar tus 
jo iš si gins, ži no jo, kad Ju das jį iš duos, bet jo  ne su lai kė, o pa ra gi no: 
Ką da rai da ryk grei čiau (Jn 13, 27). Reiš kia, iš si ža dė ji mas ir iš da-
vys tė įė jo į Die vo pla ną. Dė ka tri skar ti nio iš si gy ni mo Pet ras su vo kė 
sa vo sil pnu mą ir ta po uo la, ant ku rios bu vo pa sta ty ta Baž ny čia. Ju do 
li ki mas su si klos tė ki taip. Pet ras ir Ju das – tar si du el ge sio mo de liai. 
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Ju das po iš da vys tės vi so sa vęs ne pri ėmė ir ne pa mi lo, o kal bant re li-
gi nė mis są vo ko mis – ne nu si že mi no ir ne at gai la vo. To dėl jis pa te ko į 
grau ža tį, ku rios ne pa kė lęs pa si ko rė. Jei gu jis ne bū tų to pa da ręs, jam 
bū tų rei kė ję nuo la ti nio už tik ri ni mo iš Kris taus, kad Jis Ju dą my li, 
kad Jis jo ne at stū mė. Ju das ne pri ėmė sa vo sil pnu mo, ne nu si že mi no 
ir sil pnu mas jį už val dė. Pet ras pri ėmė sa vo sil pnu mą, nu si že mi no, 
at gai la vo. Taip jis su vo kė sa vo sil pnu mą ir ta po tvir tas.

Sil pnu mas ir tvir ty bė, mei lė ir ne apy kan ta, iš ti ki my bė ir iš da vys tė 
ar pan. – tai dvi to pa ties reiš ki nio ne per ski ria mos pu sės. Ta pa ti ener-
gi ja ku ria ir griau na, tas pats žmo gus my li ir ne ap ken čia, iš duo da ir 
yra iš ti ki mas, yra sil pnas ir stip rus. Ne pa ži nęs ne apy kan tos ne mo kė si 
gi liai my lė ti, ne pa ži nęs sil pnu mo ar iš da vys tės ne su ge bė si bū ti tvir tas 
ar iš ti ki mas. To dėl ne rei kia la bai bi jo ti, o tuo la biau slo pin ti ne apy-
kan tos, iš da vys tės, sil pnu mo ir ki tų va di ni mų jų ne igia mų sa vy bių. 
Rei kia pri pa žin ti jas esant sa vy je, mo ky tis val dy ti jų griau nan či ą ją 
ga lią ir, su si drau ga vus su jo mis, nu kreip ti jas kū ry bi ne lin kme. 

Jau mi nė jo me,  kad gy ve ni mas daž nai yra lyg li ki mo spąs tai ar 
prieš ta ra vi mų ak la vie tė, iš ku rios iš ei ti ga li ma tik ne šant sa vo be jė-
giš ku mo kry žių. Iš tos prieš ta ra vi mų ak la vie tės, ku rio je yra kiek vie na 
at ski ra as me ny bė, ga li ma iš ei ti ne per mo ra li nes pa stan gas, o su vo-
kiant vie ną nuo ki tos pri klau san čias prieš ta ras: jas su de ri nant ar ba 
pa ky lant virš jų. Kaip tai pa da ry ti? Iš pra džių pri imu ir kan triai ne šu 
sa vo be jė giš ku mo kry žių, o pas kui pa ma žu at ei na su vo ki mas bei 
tvirtybė, ir žmo gus pa ma žu pa ky la virš ne su de ri na mų prieš ta rų. Per-
kū ni ja griau dė ja, aud ra šėls ta, ta čiau tai ma ne ma žai lie čia, nes aš tą 
prieš ta rų – gė rio ir blo gio – žai di mą, tą gai va lų šėl smą jau ste biu, tar si 
bū da mas ša lia ar nuo kal no vir šū nės, ku rio pa kal nė je siau čia aud ra.

MO RA LĖ IR ŠE ŠĖ LIO PRI ĖMI MAS

Še šė lio slo pi ni mas su ke lia neu ro zę ir net psi cho zę. Neu ro ti ko sie
lą, – ra šo K. Jun gas, – ga li ma pa va din ti vai kiš ka. Ji sun kiai pa ke lia 
iš anks ti nius sa vęs ap ri bo ji mus, ku rių pras mės jis ne su pran ta. Ži no ma, 
jis sten gia si bū ti mo ra lus, ta čiau taip da ry da mas jis pra ran da dar ną 
su sa vi mi. Vie na ver tus, jis no ri slo pin ti sa ve, o ki ta ver tus, – elg tis 
lais vai. Ši ta vi di nė ko va yra va di na ma neu ro ze. Jei gu šis kon flik tas 
tap tų su vok tas, jis nie ka da ne per aug tų į neu ro ti nius simp to mus. 
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Neu ro ti niai po žy miai at si ran da tik ta da, kai žmo gus ne su ge ba pa-
ma ty ti ki tos sa vo esy bės pu sės – Še šė lio ir su juo su si ju sių pro ble mų 
reikš min gu mo. Tik to kiu at ve ju at si ran da simp to mas, ku ris ir pa de da 
ne pri pa žin tai sie los da liai ras ti sa vo iš raiš ką. To dėl li gos po žy mis 
yra iš raiš ka ne pri pa žin tų no rų, ku rie, jei gu bū tų su vok ti, bū tų aiš kiai 
prie šin gi mo ra li niams įsi ti ki ni mams.

Kai ku rie neu ro ti kai ar ba šiaip žmo nės gi ria si, kad jie ne tu ri jo kio 
Še šė lio ir kad juo se nė ra jo kio vi di nio ki vir čo. Ta čiau jiems ten ka 
su si dur ti su ki to kiais ne ži no mos kil mės reiš ki niais: is te ri niais kap-
ri zais, nie kuo ne pa grįs to mis prie ka bė mis, ku rio mis jie var gi na sa ve 
ir ar ti muo sius, skran džio opo mis, skaus mais įvai rio se kū no vie to se, 
ne pa grįs tu ir zlu mu ir ki tais ner vi nės kil mės su tri ki mais.  

Galima sakyti, kad Še šė lio pri pa ži ni mas ir jo pri ėmi mas  iš lais vi na 
gy vu liš kus žmo gaus ins tink tus ir ga li pa da ry ti žmo gui ne pa tai so mą 
ža lą. Ta čiau toks bai mi ni ma sis tik pa ro do, koks sil pnas yra mū sų 
mo ra li nių nuo sta tų pa grin das. Ma no ma, kad tik vie šai skel bia ma 
mo ra lė su lai ko žmo gų nuo ne var žo mo pa si lei di mo; ta čiau žy miai 
veiks min giau mo ra lę sau go reik mė, nu ro dan ti elgesio ri bas, ku rios 
žy miai la biau ska ti na žmo gų elg tis mo ra liai, ne gu mo ra li nės nuo sta-
tos. Še šė lio pri pa ži ni mas, kaip ir psi cho a na li zė, gy vu liš kus ins tink tus 
pa da ro su vo kia mus, ta čiau tuo sie kia ma ne su teik ti jiems vi siš ką 
lais vę, o įjung ti juos į ap mąs ty tos vi su mos tvar ką. 

Žmo gus, val dan tis vi są sa vo as me ny bę, yra pra na šes nis bet ko kio-
se ap lin ky bė se. Ta čiau, prie šin gu at ve ju, kai tam sio ji pu sė yra slo pi-
na ma, nu slo pin to ji psi chi kos da lis truk do žmo gui ir pa sto ja jam ke lią 
ki to se, ne ant ra ei lė se, o pa čio se jaut riau sio se vie to se. Jei gu žmo nės 
bus iš auk lė ti taip, kad su ge bės aiš kiai ma ty ti tam si ą ją sa vo pri gim ties 
pu sę, ta da ga li ma ti kė tis, kad iš moks ge riau su pras ti ir my lė ti sa vo 
ar ti mą. Ta da bus ma žiau dvi vei diš ku mo ir dau giau sa vęs pa ži ni mo, 
o tai la bai pa ge rins tar pu sa vio san ty kius. 

Į psi cho lo gi nį slo pi ni mą žvel giant pa vir šu ti niš kai, ga li at ro dy ti, 
jog sa vo ins tink ty vi ą ją pri gim tį slo pi na tik mo ra lūs žmo nės. Taip 
mąs tant, amo ra lus žmo gus, ku ris ne si var žy da mas my li sa vo ins-
tink ty vi ą ją pri gim tį, ati tin ka mai tu rė tų bū ti vi siš kai iš si lais vi nęs nuo 
neu ro zių. Ta čiau psi cho lo gi nė ir gy ve ni mo pa tir tis ro do, jog taip 
nė ra. Amo ra lus žmo gus, ly giai taip pat kaip ir ki ti, ga li ken tė ti nuo 
neu ro zės, ku rią siau res ne pras me ga li ma va din ti są ži nės grau ža ti mi. 
Amo ra lus žmo gus ken čia nuo neu ro zės to dėl, kad jis slo pi na mo ra lę. 
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Yra ge rai ži no mi ne tik ken čian čių, bet ir sa ve nai ki nan čių nu si kal-
tė lių pa vyz džiai. Pla či ą ja pras me, vi su mi nės psi chi kos – pa są mo nės 
po vei kis vi sa da yra mo ra lus. Tą pa čią tie są ti kin tie ji pa sa ko ki taip: 
Die vas kiek vie ną blo gį pa ver čia gė riu ar ba, pa sak pa tar lės: nė ra to kio 
blo gio, ku ris ne iš ei tų į ge ra.

Yra po žiū ris, kad nu slo pin tos mo ra li nės nor mos tė ra vai kiš ki 
tra di ci niai su si ta ri mai, ku rie pan čio ja ins tink ty vi ą ją pri gim tį ir to dėl 
juos rei kia su nai kin ti. Ta čiau toks po žiū ris ve da link vi siš ko gy vy bės 
ir žmo ni jos su nai ki ni mo. Žmo ni ja, kaip at ski rų as me nų ben druo me nė, 
ga li gy vuo ti tik dė ka mo ra li nių nuo sta tų. Ne rei kia pa mirš ti, kad mo ra-
lė ne bu vo nu leis ta iš aukš čiau ir pri mes ta žmo ni jai. Prie šin gai, mo ra lė 
yra žmo gaus sie los funk ci ja ir to kia pat se na kaip ir žmo ni ja. Žmo gus 
mo ra lę tu ri sa vy je ne kaip mo ra li nį įsta ty mą, bet grei čiau kiek vie-
nas tu ri sa vy je mo ra lu mo es mę, be ku rios ne įma no mas gy ve ni mas 
ben druo me nė je. To dėl mo ra lę ra si me vi so se vi suo me nės pa ko po se. 

Šis trum pas pa svars ty mas apie mo ra lu mo pri gim tį su ma žins 
mū sų bai mę, kad pri pa žįs tant tam si ą sias sa vo as me ny bės pu ses ga-
li nu ken tė ti mo ra lė. Vi sa da ten ka ieš ko ti dar nos tarp są mo nin gu mo 
ir ne są mo nin gu mo, ku rie yra ne per ski ria mos prieš ta ros. Gy vu liš kų 
ins tink tų per tek lius sub jau ro ja kul tū rin gą žmo gų, ta čiau kul tū ros 
per tek lius su sarg di na ins tink ty vi ą ją žmo gaus pri gim tį.  

Es mi niam sa vęs pa kei ti mui ga li pri reik ti dau ge lio me tų. Psi cho-
te ra pi ja ga li tęs tis la bai il gai. Ta čiau tai ne bū ti na. Ne jau gi taip il gai 
rei kia varg ti, kad su pras tum pa pras tą nuo sta tą: prie šai pa de da pa žin ti 
sa ve. Jau vien dėl to ga li ma su tik ti su Kris taus nu ro dy mu: My lė ki te 
sa vo prie šus (Mt 5, 54). Be prie šų ir be prieš ta rų gė ris–blo gis, tei sin-
ga–ne tei sin ga, do ra–ne do ra ir pan., žmo gus nie ko ne ga li apie sa ve 
pa sa ky ti. Tai su pra tus, iš kart at si ran da hu mo ro jaus mas. O hu mo ras 
ir pa si ten ki ni mas sa vi mi yra ne su de ri na mi da ly kai. Die vui ta vo reikš
min gu mas juo kin gas ir ab sur diš kas. Dan gu je sė din tį tik juo kas ima 
(Ps 2, 4). Pa si žiū rė jęs į sa ve ti kė ji mo švie so je, pa ma ty si, kad siek da
mas ne pa ker ta mo rim tu mo ir ki tų pri pa ži ni mo, esi tik rai juo kin gas. 
(…) Žiū rė ti į pa sau lį su hu mo ru – tai ma ty ti jį be si su kan tį ab sur do 
ir ne są mo nės ka ru se lė je, – ra šo te olo gas T. Dai če ris.

Apie hu mo rą, pa sak A. Uot so, ga li ma ir taip pa sa ky ti. Hu mo ras 
– tai va liū kiš ka ug ne lė aky se tei sin go tei sė jo, ku ris ži no, kad yra toks 
pat nu si kal tė lis, kaip ir kiek vie nas iš tų, ku rie sė di tei sia mų jų suo le. 
Ar gi ga lė tų bū ti jis tei sė ju ir iš kil min gai pir mi nin kau ti teis mui, jei-
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gu ne tie varg šai nu si kal tė liai, ku riuos jis tei sia kiek vie ną die ną? Jo 
pa dė tis ir dar bas dėl to ne nu ken tės, jei gu jis ši tai pri pa žins; prie šin-
gai, jis dar ge riau at liks tei sė jo vaid me nį, jei gu su voks, kad bet ka da 
ga li at si dur ti tei sia mų jų suo le. Toks tei sė jas, ku ris tai su vo kia, ga li ir 
teis da mas iš pil dy ti Kris taus nu ro dy mą: Ne teis ki te ir ne bū si te tei sia
mi. Kaip? Iš oriš kai jis tei sė jau ja pa gal įsta ty mo rai dę, o sa vo vi du mi 
nu si kal tė lio ne pa smer kia. To kia nuo sta ta ge riau spren džia tar pu sa vio 
kon flik tus nei bet ko kia fi zi nė ar mo ra li nė prie var ta.

Tam, kad gy ve ni mas bū tų pri im ti nes nis ar iš vis įma no mas, jis tu ri 
bū ti pa na šus į žai di mą. Gy ve ni mas yra gė rio ir blo gio žai di mas, o mes 
žai džia me žai di mą gė ris prieš blo gį ar ba blo gis prieš gė rį. Kiek vie no 
žmo gaus šir dy je var žo si an ge las ir šė to nas. Šios dvi jė gos pri klau-
so vie na nuo ki tos. Ši tas ka ras tarp gė rio ir blo gio tę sia si nuo la tos: 
an ge las nu ga li, nu ga li, bet nie kaip ne ga li nu ga lė ti, o šė to nas pa ti ria 
vie ną pra lai mė ji mą po ki to, bet nie kaip ne pra lai mi ar ba at virkš čiai. 
Ta čiau žmo giš ko sios pri gim ties an ge las ir šė to nas pa mirš ta apie sa vo 
pri klau so my bę vie nas nuo ki to ir sten gia si vie nas ki tą su nai kin ti (psi-
cho lo giš kai – slo pin ti). Ta da žmo gus pa ma žu pra ran da žmo niš ku mą. 
To kiu at ve ju jis tam pa ne su tai ko mas mi sio nie rius ar vi sus smer kian tis 
šven tei va – fa ri zie jus ar ba be šir dis ne gai les tin gas žu di kas ir te ro ris tas.

Žmo gaus gy ve ni mo tiks las nė ra tap ti an ge lu ar šė to nu. Ne pai sant 
to, dau ge lis sie kia tap ti an ge lais. Ta čiau be si ver žian tiems į an ge lus 
rei kia at si min ti, kad jei gu jie su ge bės įgy ven din ti sa vo gar bėt roš ką, 
tai tuo jau pat at si ras pa kan ka mai vel nių, ku rie iš ly gins per daug pa-
žeis tą pu siau svy rą. Žmo gus nė ra nei an ge las, nei gy vu lys. Taip jau 
ne lai min gai lem ta, kad kas no ri tap ti an ge lu, pa si da ro gy vu liu, – ra šė 
B. Pa ska lis. Idė ja apie vi siš ką blo gio pa nai ki ni mą že mė je yra uto pi-
ja. Nė Kris tus to ne mo kė, ir pats to ne da rė. Blo gų jų Jis ne pa smer kė, 
tik tai sa kė: Bū ki te to bu li kaip to bu las yra jū sų dan giš ka sis Tė vas 
(Mt 5, 48). Reikš min ga, kad jis šiuos žo džius pa sa kė, įsa kęs my lė ti 
prie šus ir nu ro dęs, kad Vieš pats  …lei džia sa vo sau lei te kė ti blo gie
siems, siun čia lie tų ant tei sių jų ir ne tei sių jų (Mt 5, 45). Die viš ko ji 
to bu ly bė ap ima vis ką, t. y. abu po lius: tam są ir švie są, gė rį ir blo gį, 
an ge lą ir va di na mą jį šė to ną. Pa si mo ky ki me iš vai kų, ku rie žai džia 
„ge rie čius“ ir „blo gie čius“, o pas kui pa si kei čia vaid me ni mis. Ge rie-
čių ne bū tų be blo gie čių.

Į su si dū ri mus, ku rie ky la gy ve ni me, rei kia žiū rė ti su pra tin gai 
ir nuo vo kiai. Nei vie na iš ne su ta rian čių pu sių (prieš ta rų) ne ga li eg-



47

zis tuo ti be sa vai mi nių sa vo prieš prie šų, be my lė ti nų prie šų ir ne pa
kei čia mų prie ši nin kų. Die vas juk ma to ry šį tarp vi sų daik tų ir vi sų 
įvy kių bei vi sų reiš ki nių dar ną. My lė ti sa vo prie šus ir reiš kia my lė ti 
juos kaip prie šus, bū tent kaip prie šus, o ne steng tis pa lenk ti juos į 
sa vo pu sę. Nes my lė ti gy ve ni mą reiš kia my lė ti taip pat ir prie ši nin-
kus, nes jie yra na tū ra li gy ve ni mo da lis ir jie, kaip sa kė me, pa ro do, 
koks aš esu iš tik ro.

To dėl kon flik ti nė se ap lin ky bė se tu rė tu me elg tis kaip ri te riai. Tai 
reiš kia, kad rei kia sto ti į ko vą su blo giu, su ken kė jais, ta čiau taip kaip 
ri te riui, ži nan čiam, kad net ir mir ti nas su si rė mi mas tė ra žai di mas, o 
tai reiš kia, kad prie šo ne pa smer kia me sa vo šir dy je. Stip riau sias ka rys 
yra ge ra šir dis, – sa ko se na iš min tis. To kia, ga li ma sa ky ti, ri te riš ka 
nuo sta ta lei džia įžū liai, ta čiau kar tu man da giai ir be bai mės sta ty ti 
sa vo gy vy bę ant kor tos. Tai sa kau tiems, ku rie ne la bai su pran ta Kris-
taus nu ro dy tą nuo lan ku mą ir be ato dai riš ką pa si au ko ji mą iki mir ties 
ant kry žiaus. Ta da ga li ma elg tis ri te riš kai, įžū lo kai, bet man da giai ir 
per ne lyg ne si bai mi nant.

At si sa ky mas pri pa žin ti prie šiš kas jė gas – Še šė lį skal do žmo gaus 
psi chi ką. Še šė lio kaip psi chi kos vi su mos da lies pri ėmi mas ve da žmo-
gų į pil nat vę. Blo gio pri ėmi mas ne reiš kia, kad rei kia su si ta pa tin ti su 
blo giu ar jam pa klus ti. Tie siog blo gio pri ėmi mas yra ne iš ven gia ma 
pil nat vės są ly ga. Pil nat vė bus pa siek ta tik ta da, kai į ją bus įjung ta ir 
tam sio ji, griau nan čio ji mū sų gy ve ni mo pu sė ar ba, trum pai sa kant – 
blo gis. Blo gis čia reiš kia vi sas gė riui prieš pas ta ty tas griau nan čias ir 
nai ki nan čias, tiek žmo gaus psi chi kos, tiek ir vi sa tos jė gas. 

Yra ki tas, va di na ma sis mo ra li nis blo gis, ku ris su si jęs su žmo gaus 
ap si spren di mu sto ti blo gio pu sėn. Esant bū ti ny bei ga li ma pri im ti 
spren di mą su nai kin ti prie šą, ta čiau są mo nin gas su si ta pa ti ni mas su 
griau nan čio mis jė go mis – tai jau mo ra li nis blo gis, ku ris sa vai me žu do 
žmo gaus dva sią ir at ima ga li my bę gy ven ti pras min gą gy ve ni mą. „Ge-
ri žmo nės“, są mo nin gai ta pa ti nan tys sa ve su gė riu ir jo ap raiš ko mis, 
tai po gi nė ra mo ra lūs, nes jie ne tu ri pa si rin ki mo. Iš tik rų jų, mo ra lus 
yra tik tas žmo gus, ku ris su ge ba są mo nin gai pa si rink ti tarp gė rio ir 
blo gio ir, pri klau so mai nuo ap lin ky bių, ga li pa si elg ti ir vie naip, ir 
ki taip. Žmo gus, ta pa ti nan tis sa ve tik su ge rą ja ir švie si ą ja gy ve ni mo 
pu se, ne tu ri pa si rin ki mo ga li my bės. Su si ta pa ti ni mas su gė riu ne iš-
ven gia mai ve da į blo gio, kaip at lie pos į vie nos prieš ta ros vy ra vi mą, 
su ak ty vė ji mą. Psi cho lo gas F. Kun klas pa ste bė jo, kad tai kin gu mą 
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skel bu sių ir be si sten gu sių gy ven ti drau giš kai kva ke rių sap nuo se 
prie var tos bu vo ypa tin gai daug.

Šie nau ji gel mi nės psi cho lo gi jos at ra di mai rei ka lau ja nau jo po žiū-
rio ir kai ku rių pa si kei ti mų mū sų eti nė se pa žiū ro se. Ten ka per žiū rė ti 
eti nius ar ba mo ra lu mo kri te ri jus. Žmo gaus mo ra lu mas susijęs su 
trimi s dalykais:

– su gar bin gu mu ir są ži nin gu mu tar pu sa vio san ty kiuo se,
– su žmo gaus vi di nio pa sau lio dar na ir har mo ni ja, 
– su gy ve ni mo tiks lu: kam žmo gus bu vo su kur tas.
Ne sun ku pa ste bė ti, kad žmo nės, kal bė da mi apie mo ra lę, be veik 

vi sa da tu ri ome ny je tik pir mą jį mo ra lės ly gį ir pa mirš ta du ki tus. Kai 
žmo gus, no rė da mas kaž ką pa da ry ti, sa ko: „Tai nė ra blo gai, nes nie kam 
ne pa kenks“, – jis gal vo ja tik apie pir mą jį su mo ra le su si ju sį da ly ką.

Ga na leng va pa ša lin ti tam tik ro po bū džio ky ši nin ka vi mą ir pik-
tnau džia vi mą da bar ti nė je sis te mo je, ta čiau kol žmo nės bus ap ga vi kai 
ir pik tnau džiaus, t. y. kol ne pa si keis, jie ras nau jų bū dų se ną jį žai di mą 
tęs ti nau jo se są ly go se. Įsta ty mais ne pa da ry si žmo nių ge rais, o be ge rų 
žmo nių ne bus ge ros vi suo me nės. Kaip tik dėl to tu ri me gal vo ti apie 
ant rą jį mo ra lu mo ly gį, t. y. apie vi di nį žmo gaus mo ra lu mą. Ta čiau ir 
čia ne ga li ma su sto ti. Ar tė ja me prie ri bos, kur skir tin gos pa sau lė žiū-
ros le mia skir tin gą el ge sį. Ar gi nė ra di de lio skir tu mo tarp to, ku ris 
yra sa vo dva sios ir kū no sa vi nin kas, ir to, ku ris yra tik nuo mi nin kas, 
pri va lan tis at si skai ty ti tik ra jam sa vi nin kui? Jei ma ne kaž kas su kū rė 
tam tik riems tiks lams, tai aš tu rė siu daug pa rei gų, ku rių ne tu rė čiau, 
jei pri klau sy čiau sau. Mo ra lu mas apima tris santykių ly gius: 

– žmo nių tar pu sa vio san ty kiai,
– at ski ro žmo gaus vi di niai santykiai,
– san ty kiai tarp žmo gaus ir jį su kū ru sios Ga lios.
Se na sis Tes ta mentas dau giau sia kal ba apie pir mą jį mo ra lu mo 

ly gį. Kris taus mo ky mas la biau sia lie čia ant rą jį ir tre či ą jį mo ra lu mo 
ly gius. Sa vęs ieš ko ji mas tai po gi dau giau sia su si jęs su ant ruo ju ir 
tre čiuo ju mo ra lu mo ly giais. Pa si kei ti mus eti nė se pa žiū ro se są ly go ja 
žmo gaus dva si nis au gi mas ar ba, kaip mes pa va di no me šį vyks mą, 
– in di vi du a ci ja. Ko dėl sa kė me, jog kar tais žmo gus tu ri nu si kals ti, 
kad pa si jaus tų sa vi mi? Tai su si ję su as me ni nės są mo nės vys ty mu ir 
as me ni nės at sa ko my bės au gi mu.

Įsta ty mai ir eti nės nor mos, ku rias kaip Die vo įsta ty mus pa vel dė-
jo me iš pro tė vių, yra pa grįs ti rū ši ne ar ba ko lek ty vi ne są mo ne ir bu vo 



49

nu kreip ti į žmo gaus kaip rū šies iš sau go ji mą bei vi suo me nės ge ro vę. 
Kiek vie nas vi suo me nės na rys su pras da vo ir pri pa žin da vo sa vo kal tę, 
jei gu pra si ženg da vo vi suo me ni nės mo ra lės nor moms. Au gan ti žmo-
gaus sa vi mo nė pa ma žu at si ski ria nuo ko lek ty vi nės są mo nės, tam pa 
sa va ran kiš ka, bet dar nė ra pa jė gi su vok ti esan čių įsta ty mų ir eti nių 
nor mų pa grįs tu mo. Jos jai at ro do var žan čios as mens lais vę ir ne pa-
grįs tos. To dėl as me niš kai lais vė jan tis žmo gus jas at me ta ir pa žei džia. 
Taip jis pra si kals ta ga lio jan čioms eti nėms nor moms ir įsta ty mams. 
Ir tik pra si kal tęs iš gy ve na sa vo veiks mų pa sek mes bei pa jun ta jau  
as me ni nę at sa ko my bę. Taip žvel giant, pra si kal ti mas jam lei džia 
bū ti sa vi mi ir ei ti sa vęs ieš ko ji mo ke liu. Žmo gus, pra si kals da mas ir 
pa tir da mas sa vo veiks mų pa sek mes, są mo nė ja ir tam pa vis la biau at
sa kin gas už sa vo po el gius. Pra si kal tęs vi suo me ni nei mo ra lei žmo gus 
tam pa ta pa si kly du sia avi mi iš evan ge li nio pa ly gi ni mo, ku rią ge ra sis 
ga ny to jas par si ne ša ant sa vo pe čių. Da bar jis jau pra de da lai ky tis 
įsa ky mų ne to dėl, kad kaž kas įsa kė, bet su vok da mas, jog prie šin gu 
at ve ju bus blo giau.

Lu ko Evan ge li jo je už ra šy tas pa ly gi ni mas apie sū nų pa lai dū ną 
tai po gi ge rai at spin di in di vi du a ci jos vyks mą ar ba žmo gaus dva si nį 
au gi mą. Sū nus nu si kals ta, iš švais ty da mas tė vo jam skir tą jį pa li ki mą. 
Ta čiau, kai sū nus su grįž ta na mo, tė vas jo ne tik ne nu bau džia, bet jo 
gar bei iš ke lia puo tą, tuo su kel da mas ne nu si kal tu sio jo sū naus pyk tį. 
Pa ly gi ni me apie pa kly du sią avį ge ra sis ga ny to jas at si sky ru si ą ją avį 
ir gi ne ša si ant sa vo pe čių. At si sky ru si avis, kaip ir sū nus pa lai dū nas, 
grį žo su gy ve ni mo pa tir ti mi ir to dėl yra „ver tes ni“ už neat si sky ru sius 
ar ba, ki taip sa kant, ne pra si kal tu sius. Pra si kal ti mas čia su pran ta mas 
kaip at si sky ri mas nuo dau gu mos ir ėji mas in di vi du a ci jos ke liu. Nu si-
žen gi mas pro tė vių nu sta ty tai tvar kai tai po gi yra ta pi mas „pa si kly du sia 
avi mi“ ar ba pa su ki mas sa vęs ieš ko ji mo ke liu. 

SE NO JI IR NAU JO JI SAN DO RA

Svars tant apie mo ra lės lyg me nis ki lo įžval ga apie an ge lų nu puo-
li mo mi tą, ku rio pras mė se niai ma ne do mi no. An ge lų nu puo li mas 
tai po gi yra at si sky ri mas nuo Die vo nu sta ty tos tvar kos ir ban dy mas 
tap ti sa vi mi, ta čiau is to ri niu po žiū riu jis pa pa sa ko tas žy miai anks čiau 
už sū naus pa lai dū no  ar ge ro jo ga ny to jo  pri ly gi ni mus. As me ni nės 
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są mo nės at si sky ri mas nuo ko lek ty vi nės psi chi kos – tai am ži nai pa si-
kar to jan tis įvy kis, ku ris mi tuo se sim bo liš kai pa vaiz duo tas kaip an ge lų 
nu puo li mas ar ba ne pa klu si mas pro tė viams. Žo džiai Die vas ir Tė vas  
dau ge ly je kal bų yra si no ni mai. Tas, ku ris iš drįs ta at si skir ti nuo pro tė-
vių (Die vo) nu sta ty tos tvar kos ir iš si skir ti iš ben druo me nės, iš gy ve na 
sa vą jį nu puo lu sio an ge lo ar ba sū naus pa lai dū no mito va rian tą. 

Pir mykš čių žmo nių ben druo me nės iš li ki mą pa lai kė to je ben druo-
me nė je ga lio jan tys Die vo ar ba pro tė vių pa lik ti įsta ty mai bei drau di mai 
– ta bu. Pra si kal tę nu sta ty tai tvar kai ar ba su lau žę ta bu tos ben druo me-
nės na riai bū da vo pa smer kia mi ir griež tai bau džia mi, at ski riant juos 
nuo ben druo me nės. Pir mykš čiam žmo gui to kia baus mė daž niau siai 
reiš kė pra žū tį, nes jo as me ni nė są mo nė dar ne bu vo tiek su bren du si, 
kad jis pa jėg tų iš lik ti at si sky ręs. An ge lų nu puo li mo mi tas, sim bo liš kai 
vaiz da vęs to kį įvy kį ir draus min da vęs ben druo me nės na rius, tai po gi 
bai gia si at si sky ru sių jų pa smer ki mu am ži nai pra žū čiai. 

Se na ja me Tes ta mente Die vo ar ba pro tė vių pa lik ti įsta ty mai va-
di na mi san do ra su Die vu. Pra si kal tu sio jo šiai san do rai žy do, kaip 
ir su lau žiu sio ta bu pir mykš tės ben druo me nės na rio, lau kė griež tos 
baus mės. Ne pai sant to, kaip ra šo ma Se no jo Tes ta mento pra na šų 
kny go se, žy dai nuo lat ir nuo lat pra si ženg da vo nu sta ty tai san do rai 
su Die vu. San do ra iš reiš kia Die vo ir žmo gaus san ty kius, bet se no-
ji san do ra, ga li ma sa ky ti, bu vo pri mes ta kaip iš ori niai įsta ty mai ar 
ver go vės sai tai. Au gan tis as me ni nis žmo gaus są mo nin gu mas ėmė 
vis la biau jaus ti įsta ty mo ver go vę. Są mo nė jan tis žmo gus sa vai me 
va duo ja si iš to kios ne lanks čios ver go vi nės san do ros. Die vas, pa sak 
Se no jo Tes ta mento pra na šų, ne at si me na se ną ją san do rą su lau žu sio 
žmo gaus pra si kal ti mų, bet kvie čia į nau ją san do rą, ku ri bus įra šy ta 
jau ne į ak me ni nes plokš tes. Pra na šai kal ba apie įsta ty mus, ku rie 
bus įra šy ti į kiek vie no žmo gaus šir dį, t. y. apie vi di nę san do rą, ku ri 
su da ro ma su Die vu as me niš kai. O pra na šas Ošė jas san do rą su Die vu 
pri ly gi na san tuo kai. Ne sun ku įžvelg ti, kad Kū rė jas ska ti na žmo gaus 
są mo nin gu mą, kad jis bū tų pa jė gus „pra si kals ti“ se na jai san do rai ar ba, 
ki taip sa kant, per ei ti nuo ben druo me ni nės prie as me ni nės mo ra lės. 
Tai di de lis žings nis žmo gaus as me ni nio są mo nin gu mo au gi me, ku rį 
se nie ji pa da vi mai pa vaiz duo ja kaip „an ge lų nu puo li mą“.

Kris tus, ku ris pa skel bė vi di nę žmo gaus lais vę ir, pa sak apaš ta lo 
Pau liaus, iš va da vo nuo įsta ty mo pra kei ki mo (Gal 3, 13), jau at vi rai, 
ir žo džiais, ir el ge siu iš reiš kia nau ją san ty kį su Die vu ir pats ne re tai 
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„pra si kals ta“ Mo zės pa lik tiems se no sios san do ros įsta ty mams. Jei gu 
se no je san do ro je įsta ty mas yra svar biau už žmo gų, tai nau jo je san do-
ro je žmo gus jau yra virš įsta ty mo. Ki taip sa kant, Mo zei la biau rū pi 
ben druo me nės iš li ki mas, o Kris tui la biau rū pi žmo gus ir jo as me ni nis 
san ty kis su Die vu. Mi nė tą gel mi nės psi cho lo gi jos min tį apie bū ti nu mą 
žmo gui pra si kals ti, kad jis ga lė tų tap ti sa vi mi, Kris tus daž nai pa sa ko 
ne tie sio giai ar ba ale go riš kai: Ne teis ki te ki tų, kad pa tys ne bū tu mė te 
tei sia mi (Mt 7, 1);  Pro tė viams bu vo pa sa ky ta: ‘Ne lau žyk prie sai kos, 
bet iš te sėk Vieš pa čiui sa vo prie sai kas’. O aš jums sa kau: iš vis ne pri
sie ki nė ki te (Mt 5, 33); Šeš ta die nis pa da ry tas žmo gui, o ne žmo gus 
šeš ta die niui (Mk 2, 27); Pa si ti kėk sū nau, ta vo nuo dė mės tau at leis tos 
(Mt 9, 2); Jė zus pa klau sė: ‘Mo te rie, nie kas ta vęs ne pa smer kė?’ Ji at
si lie pė: ‘Nie kas, Vieš pa tie’. Jė zus jai ta rė: ‘Nė aš ta vęs ne pa smer kiu. 
Eik ir dau giau ne be nu si dėk’ (Jn 8, 10–11).

Evan ge li jo se už ra šy ti Sū naus pa lai dū no ir Ge ro jo ga ny to jo  pa-
ly gi ni mai yra an ge lų nu puo li mo mi to per pa sa ko ji mas nau jo sios san-
do ros ar ba as me ni nės mo ra lės švie so je. Sū naus pa lai dū no ir Ge ro jo 
ga ny to jo pa ly gi ni mų bei an ge lų nu puo li mo mi to pra džia vie no da – 
at si sky ri mas nuo ben druo me nės. Se no ji san do ra ar ba vi suo me ni nė 
mo ra lė ne pa klu si mą įsta ty mui ar ba sa va va liš ką at si sky ri mą pa smer-
kia, o Kris tus, ku ris lai ko mas nau jo sios san do ros skel bė ju ir kvies liu 
į vi di nę lais vę bei as me ni nį san ty kį su Die vu, sa vo pri ly gi ni mus 
pa bai gia prie šin gai. Jo pa sko ji muo se at si sky ri mas bai gia si su grį ži mu, 
o at si sky ru sie ji pa ger bia mi. Be si lai kan tiems pro tė vių įsta ty mų ar ba 
vi suo me ni nės mo ra lės sau go to jams toks sū naus pa lai dū no pa ger bi mas 
yra pa pik ti ni mas. Vy res ny sis sū nus, ku ris pa si pik ti no pra si kal tu sio 
bro lio su tik tu vė mis, at sto vau ja se no sios san do ros sau go to jus. Be abe-
jo, čia pa ger bia mas ne pra si kal ti mas, o as me ni nė žmo gaus bran da ir 
ban dy mas tap ti sa vi mi, pa su kus sa vęs ieš ko ji mo ke liu ke liu. 

Tra di ciš kai aiš ki nant sū naus pa lai dū no ir ge ro jo ga ny to jo pa ly gi-
ni mus, pa brė žia mas Die vo gai les tin gu mas. Die vo mei lė ir gai les tin-
gu mas šiuo se pa ly gi ni muo se vir ši ja įpras tą gai les tin gu mo sam pra tą: 
nu si dė jė lis iš ke lia mas aukš čiau ne pra si kal tu sių jų. Tė vas su grį žu sį 
sū nų ap vel ka ge riau siu dra bu žiu, už mau na ant pirš to žie dą ir su ruo šia 
jam su tuok tu vių puo tą, o Ge ra sis ga ny to jas pa si kly du sią avį par si ne ša 
ant pe čių. Šios vaiz džios me ta fo ros sa ko, jog san ty kiai tarp Die vo ir 
žmo gaus po su grį ži mo ta po ar ti mes ni, be tar piš kes ni ir net gi bi čiu-
liš ki. San ty kiai pa si kei tė dar ir to dėl, kad sū nus pa lai dū nas su vo kė ir 
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įver ti no be ga li nę Tė vo mei lę. Skir da mas jam da lį Tė vas pri pa ži no jį 
sau ly giu, o sū nus, pa ju tęs sa vo sil pnu mą ir pa ty ręs ne sėk mę, įvei kė, 
bent da li nai, egoiz mą ir iš di du mą.

Se nas žy dų pa da vi mas by lo ja: Vie nas žmo gus pa klau sė ra bi no: 
‘Ko dėl Die vas, bū da mas vi sa ga lis, lei džia žmo gui nu trauk ti ry šį su 
Juo ir pa čiam sa ve pa smerk ti pa kly di mams bei kan čioms?’ Ra bi nas 
at sa kė jam to kiu pa ly gi ni mu. ‘Įsi vaiz duok, kad ry šys tarp Die vo ir 
žmo gaus yra tar si siū las. Kai žmo gus jį nu trau kia, Die vas, o vė liau 
ir pats žmo gus, sten gia si vėl jį su riš ti. Vi sa pa slap tis ta, kad su riš tas 
siū las tam pa trum pes nis. Ir pats žmo gus, galbūt to net ne įtar da mas, 
ar tė ja prie Die vo’.

Heb ra jų kal bo je žo dis san do ra yra pa da ry tas iš veiks ma žo džio 
ba ra, ku ris reiš kia pjau ti, at skir ti. Šio veiks ma žo džio pa nau do ji mo 
pa slap tį pa aiš ki na ne tik šis pa da vi mas, bet ir enan tiod ro mi jos dės nis 
(žr. sk. Ar che ti pi nė in di vi du a ci jos sim bo li ka), tei gian tis, jog vis kas 
iš virs ta į sa vo prie šy bę. Tai gi – at si sky ri mas ve da į dar glau des nę vie
ny bę. Bib li jo je tas pats veiks ma žo dis at skir ti nau do ja mas ir ap ra šant 
pa sau lio su tvė ri mą. Lie tu viš kas veiks ma žo dis tver ti tai po gi reiš kia 
at sky ri mą. To dėl pra smin giau sa ky ti, kad Die vas su tvė rė pa sau lį, o 
ne su kū rė. Pa sau lis bu vo su tver tas tam, kad at skir tie ji ar at si sky ru-
sie ji, vėl su ras da mi vie nas ki tą, su ei tų į dar glau des nę vie ny bę. Žy dų 
pa sa ko je „So das“ tė vui, ap sau go ju siam sa vo sū nų nuo ne są mo nin go 
ne pa klu si mo, sa ko ma: Ar pa žins tik rą jį ar tu mą tas, ku ris ne pa ty rė 
at sky ri mo? Iš tie sų tas, ku ris ne nu si dė jo, ne at neš į vi sa tą to bu lu mo, 
ne iš gy ve nęs at sky ri mo ne pa tirs ar tu mos džiaugs mo. Ir ta vo sū nus 
man ne rei ka lin gas ir ne bus iš jo nau dos tiems di diems dar bams, ku rie 
pa ti kė ti man. O jei gu taip, tai jis ne ver tas gy ven ti že mė je. 

Sū nus pa lai dū nas ar ba pa si kly du si avis į sa vo mo ra lu mą įjun-
gia ant rą jį ir tre či ą jį mo ra lės lyg me nis. Jie jau pra de da va do vau tis 
as me ni ne mo ra le ar ba šir dy je įra šy tais įsta ty mais ir nu krei pia sa vo 
au gi mą Kū rė jo nu ma ty ta sa vęs at ra di mo ir bi čiu liš kų san ty kių su 
Die vu už mez gi mo lin kme. Jie su grįž ta ar ba, ga li ma sa ky ti, pa si lie ka 
ben druo me nės na riais, ger bia vi suo me ni nės mo ra lės nor mas, ta čiau 
ne iš ke lia jų virš vi sa ko. Kaip ir Kris tus, jie jau tam pa šeš ta die nio 
vieš pa čiais, o įsta ty mo lai ko si jau ne rai diš kai, bet kū ry biš kai at si-
žvelg da mi į kiek vie ną at ski rą at ve jį ir ne pra si lenk da mi su šir dy je 
įra šy tu mei lės įsta ty mu. 
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As me ni ne mo ra le be si va do vau jan tis žmo gus ge rai su vo kia vi di nio 
gy ve ny mo sun ku mus ir jo reikš mę. To kio žmo gaus vi dus tam pa nuo-
la ti nio su si dū ri mo su vi suo me nės įsta ty mais vie ta, kur jis kiek vie ną 
kar tą tu ri nu spręs ti kaip pa si elg ti, kad kuo ma žiau bū tų nu si ženg ta 
vi suo me ni nei mo ra lei, bet ne pra si lenk ta su mei lės įsta ty mu. Sky riu je 
Ar che ti pi nė in di vi du a ci jos sim bo li ka sa kė me, kad pa grin di nė prieš ta ra 
sa vęs ieš ko ji me yra prieš ta ra tarp są mo nin gu mo ir ne są mo nin gu mo. 
Da bar ma to me, jog siau res ne pras me pa grin di nę in di vi du a ci jos prieš-
ta rą ga li ma nu sa ky ti kaip as me ni nės ir vi suo me ni nės mo ra lių ar ba 
šir dies ir ra šy ti nių įsta ty mų prieš ta rą. Vi suo me ni nės mo ra lės nor mų 
sau go to jų, re gu liuo jan čių san ty kius tarp ben druo me nės na rių, bu vo 
ir bus. Jie rei ka lin gi tam, kad iš sau go tų žmo nių gi mi nę ir su bran-
din tų as me nį ant ra jam bei tre čia jam mo ra lės lyg me nims ar ba sa vęs 
ieš ko ji mo ke lio nei. 

Per ėji mas prie as me ni nės mo ra lės yra di de lis žings nis žmo gaus 
są mo nin gu mo au gi me, pa sak pa da vi mų pri lygs tan tis an ge lų nu puo-
li mui ar ba sū naus pa lai dū no iš gy ve ni mams. Šis lū žis žmo gaus są mo-
nin gu mo au gi me, ku ris se no se kul tū ro se ne bu vo la bai daž nas, šiais 
lai kais tam pa be veik ma si niu. Žy miai leng viau ir pa pras čiau lai ky tis 
vi suo me ni nės mo ra lės (daž nai sa ko ma – Die vo nu sta ty tos tvar kos) 
nei są mo nin gai pa suk ti sa vęs ieš ko ji mo ar ba in di vi du a ci jos ke liu. 
Tam rei ka lin ga ne tik drą sa, bet ir aukš tes nis as me ni nio są mo nin gu mo 
laips nis. Ši tas lū žis žmo gaus są mo nė je ta po ma si niu ne vien tik dėl 
pa di dė ju sio žmo nių są mo nin gu mo, bet grei čiau stai giai pa ge rė ju sių 
eko no mi nių są ly gų dė ka. Kol žmo gus eko no miš kai yra pri klau so mas 
nuo ben druo me nės ar šei mos, jam yra žy miai su dė tin giau ne pa klus ti 
vi suo me ni nės mo ra lės nor moms. Eko no mi nis žmo gaus sa va ran kiš ku-
mas ska ti na sa vęs ieš ko ji mą, nors sa vo vi du mi žmo gus tam dar ga li 
bū ti ir ne su bren dęs. Se no sios san do ros ar ba vi suo me ni nės mo ra lės 
sau go to jai kiek pri lai ko tą bū ti ną žmo gaus nu puo li mą, ku ris, ta pęs 
ma si niu, ga lė tų la bai pa kenk ti ar net su nai kin ti žmo nių gi mi nę. 



54



55

ANI MUS IR ANI MA

To les nė ke lio nė sa vęs at ra di mo lin kui ve da į su si ti ki mą su vie na 
pa slap tin giau sių pa są mo nės da lių – su Ani mus ir Ani ma ar che ti pais. 
Šie ar che ti pai iš ly gi na (kom pen suo ja) vy riš ką ar ba mo te riš ką in di vi do 
pri gim tį, nes kiek vie no vy ro pa są mo nė je sly pi mo te riš kas as muo, o 
kiek vie nos mo ters pa są mo nė je sly pi vy riš kas as muo. Jau vi du ram žių 
al che mi kų raš tai tei gė, kad kiek vie no vy ro vi du je sly pi mo te ris. Da bar 
šį se niai ži no mą da ly ką pa tvir ti no ir fi zio lo gai, at ra dę, jog vy rai tu ri 
ir mo te riš kų hor mo nų – est ro ge no, o mo te rys tu ri ir vy riš kų hor mo nų 
– te stos te ro no. Vy ruo se esan tį mo te riš ką jį pra dą K. Jun gas pa va di no 
Ani ma, o mo te ry se esan tį vy riš ką jį pra dą – Ani mus.

LY TIŠ KU MO  IR  SME GE NŲ  RY ŠYS

Nau jau si fi zio lo gi jos at ra di mai dar la biau iš ryš ki na vy riš ku mo ir 
mo te riš ku mo ry šį bei pa de da ge riau su pras ti šio pa slap tin go ar che-
ti po sa vy bes. Kaip fi zio lo gi ja ga li pa dė ti psi cho lo gi jai? Žmo gaus 
gy ve ni mo pra džio je kiek vie nas žmo gaus vai sius (emb rio nas) vys to si 
kaip dvi ly tė bū ty bė ir tik apie sep tin tą sa vai tę pra si de da vy riš kų ir 
mo te riš kų ly ti nių liau kų at si sky ri mas (di fe ren cia ci ja). Tik nuo ta da 
žmo gus vys to si kaip vy ras ar ba mo te ris.

Vys tan tis emb rio nui aiš kiai pa ste bi mas ly tiš ku mo ir sme ge nų 
ry šys. Iš ryš kė jant vy riš koms ar mo te riš koms ly ti nėms liau koms, at si-
ski ria ir su tan kė ja sme ge nų kap su lių sie ne lės. Pra dė ję aug ti prie šin gos 
ly ties ly ti nės liau kos įsi ur bia mos (re zor buo ja si, lie ka tik ru di men ti-
nės), o vie toj jų ima vy rau ti sme ge nų vys ty ma sis. To les nis ly ti nių 
liau kų ir sme ge nų vys ty ma sis bei veik la yra griež tai po lia riš ka, t. y. 
pa pil dan ti. Ly ti niai or ga nai yra skir ti nau jos gy vy bės pra dė ji mui ir 
to dėl ypa tin gai gy vy bin gi. O sme ge nys prie šin gai – jų ląs te lių da li-
ji ma sis nu trūks ta ne už il go po gi mi mo, skir tin gai nuo ly ti nių las te lių, 
ku rios dau gi na si nuo la tos. Ta čiau sme ge nys vi są gy ve ni mą tar nau ja 
žmo gaus dva sin gu mo at si sklei di mui.

Ky la klau si mas: kur dings ta or ga nus vys tan čios ga lios, ku rios bu-
vo skir tos ki tos ly ties liau kų au gi ni mui? Pa sak R. Štai ne rio, or ga nus 
au gi nan čios ga lios, ku rios at si lais vi na kiek vie na me emb rio ne sep tin tą 
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sa vai tę, nyks tant ant ros ly ties po žy miams, nu krei pia mos gal vos sme
ge nų au gi ni mui. Kai sme ge nys su bręs ta, tik la bai ne di de lė tų jė gų 
da lis yra nau do ja ma ner vų sis te mos at sta ty mui. Pa grin di nė tų jė gų 
da lis nau do ja ma pro to veik lai. Toks or ga nus au gi nan čių ga lių veik-
los pa si skirs ty mas ne tik pa aiš ki na reikš min gą vie nos ly ties or ga nų 
ir sme ge nų vys ty mo si pra džios su ta pi mą, bet ir pa de da su pras ti Šv. 
Raš tą bei ja me nu ro dy tus bū dus ir ke lius, ve dan čius į ly ties pil nat vę 
(apie tai žr. sk. Re li gi nis ke lias į ly ties pil nat vę). 

To kia žmo gaus sme ge nų ir ly ti nių or ga nų vys ty mo si pri klau so-
my bė pa aiš ki na vy ro ir mo ters psi chi kos skir tu mus. Pa grin di nis vy ro 
ir mo ters psi chi kos ar ba dva si nis skir tu mas yra už ko duo tas iš pra džių 
ir ky la dėl mo ters psi chi kos są sa jų su vy riš kų ly ti nių liau kų veik la ir 
sėk los su si da ry mu. Ir prie šin gai, vy ro psi chi ka pri klau so nuo jė gų, 
kurios valdo kas mė ne si nį moters kiau ši nė lio su bren di mą, su nai ki na 
ir vėl at nau ji na gim dos glei vi nę. Šių dvie jų or ga ni nių sis te mų, vy ro ir 
mo ters, ly ti nių liau kų veik los po bū dis yra skir tin gas iš es mės. To dėl 
vy ro ir mo ters psi chi ka tai po gi ski ria si.

Ryš ki, ver dan ti ir įvai ria ly pė mo ters psi chi kos veik la, jos grei ta 
ir lanks ti re ak ci ja pri klau so nuo per keis tų vy riš kų ly ti nių ga lių, ku-
rios au gi no mo ters sme ge nis. Mo ters psi chi kos sa vy bes or ga niš kai 
ati tin ka grei tas vy riš kos sėk los (sper ma to zoi dų) su si da ry mas ir jų 
ypa tin gas jud ru mas. Ir prie šin gai, stip riai iš reikš tas vy ro abst rak tus 
mąs ty mas, su ge bė ji mas su si kaup ti ir jaus mų pa sto vu mas pri klau so 
nuo ja me esan čių or ga niš kai ne su riš tų mo ters ly ti nių ga lių, ku rios 
au gi no vy ro sme ge nis. Juk mo ters ly ti nėms ga lioms bū din gas ra mus 
ir lė tas kiau šia ląs tės vys ty ma sis. To dėl vy ras ne taip grei tai emo ciš kai 
su si jau di na, re a guo ja lė čiau ir ga li la biau su si kaup ti. 

Kaip ma to me, abi ly tys ir kū no, ir psi chi kos san da ros at žvil giu 
yra po lia riš kai prie šin gos. Tai gi, dau ge liu po žiū rių, jos ga li vie na ki tą 
ža din ti ir at sver ti. To dėl vi su mo je kiek vie na ly tis – vy ras ir mo te ris 
– ne iš reikš tai yra pil nu ti nis žmo gus. Ar ba, ki taip sa kant, prie šin ga 
ly tis kiek vie na me žmo gu je es ti ne iš reikš tu pa vi da lu, kaip ant ro ji 
kiek vie no reiš ki nio pu sė. Ši tas at ra di mas, kad kiek vie na me žmo gu je 
yra pil nu ti nis žmo gus, la bai pa si tar naus vė liau. Api ben dri nant ga li ma 
teig ti, kad vy ro vy riš ku mas yra kū ne, bet mo te riš ku mas – psi chi ko je, 
o mo ters mo te riš ku mas yra kū ne, o vy riš ku mas – psi chi ko je.
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MO TE RIS VI DU JE: ANI MA

Ani ma – tai mo te riš ku mo įsi kū ni ji mas vy ro psi chi ko je, ku rį 
ga li ma nu sa ky ti taip: ne aiš kūs jaus mai ir nuo tai kos, jaut ru mas ne pa-
aiš ki na miems po jū čiams, po lin kis pra na šau ti, su ge bė ji mas my lė ti, 
ry šys su gam ta, su ge bė ji mas ben drau ti su pa są mo ne ir pan. Ne vel tui 
se no vė je ir da bar dau gu ma pra na šau to jų ir bū rė jų bu vo ir yra mo te-
rys. Kai ku rie ša ma nai ne šio ja mo te riš kus dra bu žius ar ba ant sa vo 
rū bų nu pie šia mo ters krū tis tam, kad pa ro dy tų ir mo te riš ką ją sa vo 
pri gim ties pu sę, pa de dan čią jam su si siek ti su pa są mo ne. Yra ty ri nė-
to jų ap ra šy tas jau no vai ki no įšven ti ni mas į ša ma nus. Vai ki nas bu vo 
už kas tas į snie go duo bę ir pa te ko į ko mos bū se ną. To je bū se no je jis 
pa ma tė švie są sklei džian čią mo te rį. Ji iš mo kė vai ki ną ša ma nau ti ir 
ta po jo dva sia – pa dė jė ja, pa gelbs tin čia su si sie kiant su ana pu si nio 
pa sau lio ga lio mis.

Ani ma, kaip ir Ani mus, bū na tei gia ma ir ne igia ma. Ne i-gia ma 
Ani ma mi tuo se, sap nuo se ir vaiz di niuo se pa si ro do klas tin gos ra ga nos, 
blo go sios fė jos, su ve džio to jos ar pik tos die vy bės pa vi da lu. Daž nai 
jos bū na su sie tos su van de niu. Pa sa ko se ji es ti un di nė, si re na, lau mė, 
Lo re lei, Me liu zi na, ku ri nu si vi lio ja vy rą į sa vo bu vei nę po van de niu; 
ten jis pa smer kia mas ar ba am žiams ją my lė ti ar ba nu skęs ti. Pri si min-
ki me ir lie tu viš ką sak mę apie Jū ra tę ir Kas ty tį. Jū ra tė pa vi lio ja Kas-
ty tį… Odi sė jas sa vo ke lio nė se tai po gi su si dū rė su si re no mis, ku rių 
ža ban gų pa vy ko iš veng ti tik pri si ri šus prie stul po, o ben dra ke lei viams 
už kim šus au sis vaš ku. Sak mė se to kios bū ty bės ne re tai pa ver čia vy rus 
kiau lė mis ar ki to kiais žvė ri mis. Pa vo jin gie ji Ani mos as pek tai pa si-
reiš kia kan ki ni mais, žu dy mais ir sek su a li niais san ty kiais: tai ra ga nos, 
ke lian čios nak ti nes puo tas ar in ku bai. In ku bai – tai dva sios, in ty miai 
san ty kiau jan čios su mie gan čiais vy rais, o dva sios, san ty kiau jan čios 
su mie gan čio mis mo te ri mis, va di na mos su ku bais.

Re a lia me gy ve ni me ne igia mą Ani mą ati tin ka va di na mo sios lem-
tin gos ar ba de mo niš kos mo te rys (fem me fa ta le). San ty kiai su jo mis 
vy rui ga li baig tis la bai liūd nai. Pvz., tai ge rai ži no mos vei kė jos – 
Kar men, le di Mak bet, Nas tas ja Fi li pov na iš F. Dos to jev skio ro ma no 
„Idio tas“ ir ki tos. Snie go ka ra lie nė An der se no pa sa ko je ati tin ka šal tą 
ir ne per mal dau ja mą Ani mą, ku ri gy vy bę pa ver čia le do dy ku ma. Pro-
jek tuo da mi ne igia mą Ani mos as pek tą į iš orę (pa na šiai kaip Še šė lį), 
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vy rai sa vo gy ve ni me su si du ria ar tie siog pri trau kia mo te ris, pa na šias 
į mi nė tus li te ra tū ros per so na žus. Pro jek tuo ja į iš orę tie vy rai, ku rie 
slo pi na sa vo mo te riš ku mą. To dėl tam sio ji Ani mos da lis pra si ver žia 
tuo met, kai vy ras yra nu slo pi nęs sa vo mo te riš ko sios pri gim ties pu sę, 
t.y. kai jis lai ko mo te ris už sa ve že mes nė mis, kai jas nie ki na ar ba jų 
ne pai so.

Tei gia mų Ani mos as pek tų taip pat gau su, kaip ir ne igia mų jų. Ne-
pa mirš ki me, jog Ani ma vi sų pir ma yra sie la. Jos ar che ti pas įkū ni ja 
sa vy je gro žio ir dva sin gu mo idė ją. Ani ma yra įsi kū ni jęs dva sin gu mas, 
to dėl ji ne re tai vaiz duo ja ma dei vės, el fo, dru ge lio ar paukš čio pa vi-
da lu: pvz., Be at ri čė Dan tės „Die viš ko je ko me di jo je“ ar dei vė Izi da, 
ku ri sap ne pa si ro dė Apu lė jui, no rė da ma jį pa ruoš ti dva sin ges niam 
gy ve ni mui. 

P. Koeljo apy sa kos „Al che mi kas“ vei kė ja Fa ti ma, ku rią Sant-
ja gas su tin ka dy ku mos oazė je, yra tei gia mas Ani mos as pek tas. Ji 
jam pa de da gy ven ti sa vo As me ni nę Le gen dą, t. y. ei ti in di vi du a ci jos 
ke liu. Fa ti ma, kaip ir dy ku ma, mo ko Sant ja gą my lė ti be nuo sa vy bės 
jaus mo: Nuo vė jo kei čia si ko pų for ma, – sa ko Fa ti ma, – bet dy ku ma 
vi suo met iš lie ka to kia pa ti. Taip bus ir su mū sų mei le. Ir ki to je vie to-
je: My li ma, nes my li ma. My lė ti ne rei kia jo kios prie žas ties. Sant ja gas, 
jau su ra dęs lo bį, daug kam dė ko jo, o la biau siai – už su si ti ki mą su 
dy ku mos mo te ri mi, pa dė ju sia jam su pras ti, kad mei lė ne ga li žmo gaus 
nu to lin ti nuo jo As me ni nės Le gen dos (sa vęs ieš ko ji mo ke lio). O jei gu 
nu to li na, – tai mei lė virs ta prie rai šia.  Tei gia mai Ani ma pa si reiš kia 
ir tei sin gai pa dė da ma pa si rink ti su tuok ti nį. Ani ma gelbs ti ir vy ro lo-
gi niam mąs ty mui. Tai tai po gi tei gia ma Ani mos pa si reiš ki mo pu sė.

Vy ro gy ve ni me Ani ma reiš kia si ne tik į mo te rį nu kreip tais at-
spin džiais, bet ir kū ry bi ne veik la, vaiz duo te, nuo tai kų pro ver žiais, 
nuo jau to mis, emo ci niais pro trū kiais. Vie na me se na me ki nie čių teks te 
tvir ti na ma, kad jei gu ry te vy ras pra bun da sub ju ręs, ne ga luo da mas, 
tai yra žen klas, jog pra si ver žia jo mo te riš ko ji sie la. Tai ji ne lei džia 
jam su si kaup ti, šnabž dė da ma į au sį nie kus, ji su ga di na jam die ną, 
su teik da ma ne ma lo nų po jū tį, jog pa šli jo svei ka ta. Ji per se kio ja vy rą 
nak tį, gun dy da ma vi zi jo mis; val do mas sa vo sios Ani mos, vy ras tam pa 
ne val do mų jaus mų au ka.

Ani mos įvaiz dis su vo kia mas ir ap čiuo pia mas tik per kon kre čius 
kon tak tus su mo te ri mi,  ku riuos vy ras už mez ga su ja gy ven da mas. 
Pir mą ir svar biau sią pa tir tį, kas yra mo te ris, vy rui su tei kia mo ti na; 
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tai stip riau siai jį vei kian ti bei for muo jan ti jė ga. Ta čiau vai ko pa tir-
tis bū na sub jek ty vi. Vai kui svar bu ne vien tai, kaip mo ti na el gia si, 
bet ir tai, kaip jis jos el ge sį jun ta. Mo ti nos įvaiz dis, su si ku ria mas 
kiek vie no vai ko, nė ra tiks lus jos pa veiks las, – jį su for muo ja bei nu-
spal vi na ge bė ji mas kur ti mo ters įvaiz dį – Ani mą. Vė liau šis įvaiz dis 
per ke lia mas (pro jek tuo ja mas) į tas mo te ris, ku rios pa trau kia vy ro 
dė me sį. Su pran ta ma, tai su ke lia be ga lę nesu si pra ti mų, nes dau gu ma 
vy rų ne su vo kia, jog jie per ke lia sa vo pa čių su si kur tą mo ters įvaiz dį į 
vi siš kai ki tą as me nį. Kaip tik to dėl ir lei džia ma si į nie kuo ne pa aiš ki-
na mas mei lės pin kles, su da ro mos ne ti kė tos ir pra žū tin gos san tuo kos. 
Ne lai mei, pa na šių per kė li mų be veik ne įma no ma val dy ti – jie ky la 
ne pri klau so mai nuo pa ties žmo gaus. Bet, kaip ma ty si me, ir šiai pro-
ble mai iš spręs ti yra rak tas.

Bū tent Ani mos ar Ani muso bu vi mas ver čia vy rą ar mo te rį įsi my-
lė ti „iš pir mo žvilgs nio“. Ky la toks jaus mas, tar si jis ar ji jau se niai 
pa žįs ta tą žmo gų ir įsi my li be vil tiš kai. Jo kie at kal bi nė ji mai ar įti ki nė-
ji mai čia ne pa de da. Toks ne ti kė tas Ani mos ar Ani muso per kė li mas į 
ki tą žmo gų jį įsi my lint, ga li „su dar ky ti“ šei mos gy ve ni mą su da ry da-
mas va di na mą jį „mei lės tri kam pį“ su vi so mis iš jo iš plau kian čio mis 
pa sek mė mis. Šiuo at ve ju iš gy ve na ir dau giau ar ma žiau ken čia vi si 
trys į „tri kam pį“ įpai nio ti as me nys. Be abe jo, tie per gy ve ni mai kaž ko 
iš mo ko ir pri ar ti na prie šios už duo ties spren di mo. O ji iš spren džia ma 
ga na pa pras tai – su pra tus, jog Ani ma ar Ani mus yra vi di nė ga lia. Už-
duo ties spren di mas te oriš kai pa pras tas, ta čiau prak tiš kai tai įvyk dy ti 
la bai sun ku. Pa są mo nė, su kur da ma mi nė tus ar pa na šius sun ku mus, 
su da ro prie lai das as me ny bei aug ti į pil nes nį bran du mą. Ar ba, ki taip 
sa kant, Sa vas tis, su da ry da ma kliū tis ska ti na žmo gaus sa vęs ieš ko ji mą.

Sap nuo se Ani ma ar Ani mus pa si reiš kia as me niu, ku rio ly tis yra 
prie šin ga sap nuo to jui. Štai sap no, ku rio me tu pri si sap na vo Ani ma, 
pa vyz dys: Aš esu se na me, ap leis ta me, dyk vie tė je sto vin čia me na me. 
Kam ba rys niū rus, tam sus, bal dų nė ra, tik tai du lan gai iš kai rės ir 
de ši nės. Žiū riu į de ši nį jį lan gą ir už jo lau ke ma tau ra ga ną. Tai se
na mo te ris ypa tin gai šiur piu vei du. Ji ty lė da ma žiū ri į ma ne. Ma ne 
ima bai mė, at ro do, jog nė ra jo kios pro švais tės, jo kios iš ei ties. Ap ima 
ne pa aiš ki na mo pa smerk tu mo ir siau bo jaus mas. Aš gar siai rė kiu ir 
ma no šauks mas pa ža di na mie gan čius tė vą ir mo ti ną. Ne tru kus vėl 
už mie gu. Sap nas tę sia si. Esu vis ta me pa čia me kam ba ry je, kar tu su 
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ma ni mi mo ti na, tė vas, se suo ir mi ru si pro se ne lė. Vi si ty li, kam ba ry je 
slo gi ty la, tar si kaž kas bū tų mi ręs ar at si ti kę kaž kas ne pa tai so mo. 
Aš vėl žiū riu pro lan gą ir ma tau tą pa čią ra ga ną, ji žiū ri į ma ne 
ne mirk sė da ma, ma to kiau rai. Su grįž ta anks tes nis siau bas. Aš rė kiu. 
Pro se ne lė ban do ma ne ap gin ti, iš ties da ma ran ką, ta čiau nuo ra ga nos 
at skrie ja ak me nų kru ša ir pro se ne lė su stings ta, su ak me nė ja; taip ir 
lie ka sto vė ti su iš ties ta ran ka. Aš su si ran du ant kak lo kry že lį, ban
dau mels tis ir ra ga na iš nyks ta, o aš pra bun du. Tai pats bai siau sias 
sap nas ma no gy ve ni me.

Taip sap na vo jau nuo lis lem tin gu sa vo gy ve ni mo lai ko tar piu. 
Jis ta po vie ni šas, nes po pus an trų me tų drau gys tės nu trū ko ry šiai su 
mer gi na. Jo da bar ti nę bū se ną vaiz duo ja dyk vie tė je esan tis ap leis tas 
na mas. Pa var gęs ‘ego’ ne be ga li prie šin tis pa są mo nės vaiz di nių įsi-
ver ži mui. Bai sio ji ra ga na jam sie ja si su mer gi na, ku rią jis pa li ko ir 
jau tė są ži nės grau ži mą. Nors iš oriš kai ir ne at ro dė, kad san ty kiai nu-
trū ko jo su ma ny mu, ta čiau iš tie sų taip bu vo. To dėl ra ga na žiū ri taip, 
tar si vis ką ži no. Ji ma to vis ką kiau ra“. Šis per smel kian tis žvilgs nis 
ne pa ke lia mas ir bai sus. Ra ga na – Ani ma nu le mia emo ci nį sap no fo-
ną. Tam sio ji Ani mos pu sė šia me sap ne iš tie sų bai si. Ant ro je sap no 
da ly je pa si ro do ir tei gia ma Ani mos da lis – gy nė ja pro se ne lė, ta čiau 
jos gy ny ba ma žai te pa de da.

Klau si mų, su si ju sių su Ani ma, iš spren di mą K. Jun gas lai kė svar-
biau sia psi cho te ra pi jos ir sa vęs ieš ko ji mo da li mi. Ne iš si lais vi nęs iš 
Ani mos ža ve sio bei pin klių, vy ras ne ga li tap ti sa va ran kiš kas ir pa-
siek ti pil nat vę. Ne iš mo kęs są vei kau ti su Ani ma, vy ras ne ga li pa tir ti 
ir šei my ni nės lai mės. Su si ti ki mas su Ani ma – tai sun kus iš ban dy mas. 
Jei gu Še šė lį su vo kiant ir jį in teg ruo jant pa kan ka pa meist rio, – sa ko 
K. Jun gas, – tai Ani ma jau rei ka lau ja meist ro. Ry šys su Ani ma yra 
vy riš ku mo ir vi sų dva si nių bei mo ra li nių jė gų iš ban dy mas. Pa slap tin ga 
ir ne su vo kia ma, sap nuo se vy rui pa si ro dan ti kar tais ža vin ga, kar tais 
siau bin ga mo te ri mi, Ani ma pa pras tai pro jek tuo ja ma į iš orę, t. y. į re-
a lias mo te ris. Tam ga li ma pri skir ti vi sus „lem tin gos mei lės“ at ve jus, 
ne pa aiš ki na mą ir be pro tiš ką aist rą, ku ri ap ima vy rą tuo stip riau, juo 
pro tin giau ir tvar kin giau jis gy ve na, ki taip sa kant, juo la biau vy ras 
slo pi na sa vo mo te riš ką ją pri gim tį.

Vie na me vi du ram žių al che mi kų teks te Ani ma apie sa ve sa ko taip: 
Aš lau kų gė lė ir ly gu mų le li ja. Aš to bu los mei lės ir lai mės, ži nių ir 
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šven tos vil ties mo ti na. Aš ele men tų su tai kin to ja, de ri nu juos vie ną prie 
ki to. Šil tą pa ver čiu į šal tą ir at virkš čiai, sau są į šla pią ir at virkš čiai, 
o kie tą su minkš ti nu. Dva siš ky je – aš įsta ty mas; pra na šau to ju je – aš 
žo dis; iš min čiu je – pa ta ri mas. Aš nu žu dau ir at gai vi nu, ir nie kas nuo 
ma nęs ne iš si suks.

Mo te ris, ku riai tar nau ti pa si švęs da vo vi du ram žių ri te ris ir dėl 
ku rios jis at lik da vo did vy riš kus žyg dar bius, bu vo jo Ani mos at spin-
dys iš orė je. Šia pras me ga li ma žvelg ti ir į Don Ki cho to Dul si nė ją. 
Vi du ram žių ri te rio šir dies da ma, kaip ir krikš čio niš ko je Eu ro po je 
vi suo ti nai gar bi na ma Die vo Mo ti na Ma ri ja, žvel giant ana li ti nės psi-
cho lo gi jos po žiū riu, at spin di tik  tei gia mą Ani mos pu sę. Ta čiau toks 
po žiū ris ne pa nai ki no ne igia mos Ani mos pu sės ir to dėl blo go sios jos 
sa vy bės bu vo per kel tos (aiš ku, kad ne są mo nin gai) ar ba pri skir tos 
„ra ga noms“. To kiu bū du Ani ma, o tiks liau, mo te riš ku mas bu vo pa-
da lin tas pu siau: į tei gia mą ir ne igia mą pu ses. Tai bū din gas in te lek to, 
ku ris yra skal dy to jas, pa si reiš ki mas, ypač ci vi li zuo tuo se kraš tuo se. 
Ki taip yra In di jo je: in dų dei vė Ka li, ku ri sim bo li zuo ja pa sau lio mo-
ti ną, yra ir nai kin to ja, ir kū rė ja. Ji įkū ni ja ak lą (ins tink ty vų jį) mo ti-
niš ką jį pra dą, ska ti na vai sin gu mą ir gy vy bės dau gi ni mą si, bet kar tu 
ne ša mir tį, su ke lia ne lai mes, ka rus, ba dą ir ki tas bė das.

Iš la vin to pro to ci vi li zuo tam žmo gui ši to kia Die vo Mo ti na ar ba 
Die vas, tu rin tys ir ne igia mą ją pu sę, yra ne pri im ti ni ir net pa si bai sė ti ni. 
Die vas mums jau yra mei lė, o Die vo Mo ti na – tik glo bė ja ir už ta rė ja. 
Ta čiau nuo to kio po žiū rio blo gio nei kiek ne su ma žė jo, tik jis pri ski-
ria mas ki tiems šal ti niams. Tam sio ji Die vo pu sė ta po šė to nu. Žmo gus, 
at sky ręs gė rį nuo blo gio, tar si už ėmė Die vo vie tą ir pats spren džia, 
kas ge ra ir kas blo ga. Steng da ma sis blo gį“ nai kin ti, žmo gus ėmė jį 
ma ty ti ten, kur jo sa vai me nė ra. Ir to blo gio, ku ris pa pras tai bu vo 
pri ski ria mas šėtonui, ne šė jais ta po pa tys žmo nės. Taip Vi du ram žių 
Eu ro po je kles tė jo Kry žiaus ka rai, ink vi zi ci ja, „ra ga nų“ de gi ni mas. 
At skir ti gė rį nuo blo gio mums pa vy ko tik sa vo pro tuo se. Ta čiau ant 
jo kio lau žo at skir to jo „blo gio“ dar ne pa vy ko su de gin ti. XX a. mes jau 
ne be krau na me lau žų mies to aikš tė se (nors bū ta ir to kių at ve jų), ta čiau 
„blo gį“ nai ki na me pa sau li niais ka rais, kon cen tra ci jos sto vyk lo mis, 
iš ti sų tau tų ge no ci du ar ato mi nė mis bom bo mis. Yra apie ką pa mąs-
ty ti, į žmo ni jos is to ri ją žvel giant per gel mi nės psi cho lo gi jos priz mę.
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KE TU RIOS ANI MOS PA KO POS

Ani ma, kaip ir ki ti ar che ti pai, yra be si vys tan ti. K. Jun gas iš sky rė 
ke tu rias Ani mos pa ko pas. Nors mes tas pa ko pas ap ta riam tar si at ski-
ras, ta čiau jos tė ra ne per ski ria mos vie nin go Ani mos ar che ti po da lys, 
ku rios iš ryš kė ja vie nuo se ar ki tuo se as me ny se.

Pir mo ji pa ko pa. Tai pir mykš tė mo te ris, gam tos vai kas, gy ve nan ti 
po jū čių ir emo ci jų val džio je, ne su ge ban ti lo giš kai pro tau ti ir mo ra-
liš kai mąs ty ti. Vy rą su ja sie ja gry nai ins tink ty vūs, bio lo gi niai ry šiai. 
Jos sim bo liu ga li bū ti pir mo ji mo te ris Ie va ar ba mo te rys iš Go ge no 
pa veiks lų, kai jis gy ve no Tai ti sa lo je tarp čia bu vių. Šiai pa ko pai ga-
li ma pri skir ti pir mykš čių kul tū rų mo te ris.

Ant ro ji pa ko pa. Tai sva jin ga ir ro man tiš ka gra žuo lė, įkū ni jan ti 
gro žį, ero ti nį pa trauk lu mą, aist rin gą  ro man tiš ką mei lę. Ji jau su ge ba 
au ko tis ir nė ra ne dva sin ga, ta čiau ši mei lė ak la ir ne gal vo jan ti apie 
pa sek mes. Ry šys su to kio mis mo te ri mis ne at ne ša lai mės. Pa pras tai 
įsi my lė ju sie ji žū va, žu do si ar tam pa li ki mo au ko mis. Kaip pa vyz dį 
ga li ma pa mi nė ti Izol dos, Dži ner vos, Džiul je tos li ki mus. Tai dau gu-
mos šiuo lai ki nių mei lės fil mų he ro jės.

Trečiojipakopa. Tai vai sin gą mei lę įkū ni jan ti  mo ti na – mer ge lė, 
ku rios ero sas pa ke lia mas į dva si nės iš ti ki my bės aukš tu mas. To kią mei-
lę įkū ni ja mo te ris, ku ri yra ir mo ti na, ir mer ge lė – rū pes tin ga, my lin ti, 
gra ži, dva siš kai tur tin ga. Jos sim bo liu ga li bū ti Die vo Mo ti na Ma ri ja.

Ket vir to ji pa ko pa.  Šią aukš čiau si ą ją pa ko pą ga li ma pa va din ti 
lo ty niš ku žo džiu Sa pen tia ar ba grai kiš ku – So fi ja. Tai aukš čiau sio ji 
iš min tis, vir ši jan ti to bu lą šven tu mą ir skais tu mą. Jos sim bo lis yra Am
ži na sis Mo te riš ku mas, ku rio ieš ko jo vi du ram žių ri te riai, ar ba Šven to ji 
Dva sia. Se no vės Grai ki jo je ją vaiz da vo iš min ties dei vė At ėnė.

Ani mos su skirs ty mas į pa ko pas ne tu rė tų bū ti mo ters mo te riš ku mo 
ver ti ni mo prie žas ti mi. Šis su skirs ty mas ne reiš kia, kad vie na mo te ris 
yra pir mos, ki ta ant ros ir pa na šiai mo te riš ku mo pa ko pos. Ki ta ver tus, 
griež tų ri bų tarp pa ko pų nė ra ir ne ga li bū ti. Kiek vie no je mo te ry je tel pa 
vi sas mo te riš ku mas, ta čiau kon kre čio je mo te ry je la biau pa si reiš kia 
vie nos ar ki tos pa ko pos mo te riš ku mas. Be to, to je pa čio je mo te ry je, 
lai kui bė gant, mo te riš ku mo ap raiš kos ga li kis ti: vie nos iš ky la į są mo-
nės pa vir šių, ki tos, prie šin gai, pa ny ra į pa są mo nės gel mes. 

Ani mos su skirs ty mas į skir tin gas pa ko pas ge rai pa aiš ki na vy rų 
sko nius ir po žiū rius į mo te ris ir mo te riš ku mą ap skri tai. Vie niems vy-
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rams la biau pa tin ka pir mos pa ko pos mo te riš ku mo ap raiš kos mo te ry je, 
ki tiems – ant ros ir t.t. Iš to taip pat ne rei kia da ry ti sku bo tų iš va dų apie 
vy ro ver tu mą. Ir čia rei kia ver tin ti per sa vęs ieš ko ji mo, t. y. dva si nio 
au gi mo priz mę. Vi sa da rei kia at si min ti, kad ir kiek vie na me vy re Ani-
ma ap ima vi sas ke tu rias pa ko pas, ta čiau kai ku rios Ani mos sa vy bės 
yra la biau iš reikš tos, o ki tos lie ka kaip še šė li nė pu sė. Kaip ir Še šė lio 
ar che ti pas, še šė li nės Ani mos pu sės, jei gu jos per daug slo pi na mos, 
vi sa da ga li pa si reikš ti, su kel da mos vy rui rim tų pro ble mų. Yra ne ma žai 
keis to vy rų el ge sio pa vyz džių. To kiu še šė li nės Ani mos pu sės pra si ver-
ži mo pa vyz džiu ga li bū ti 80–me čio vy ro ve dy bos 20-me te gra žuo le.

VY RAI IEŠ KO ANI MOS
 
Pa vyz džių, kaip vy rus vei kia pir mos ir ant ros pa ko pos Ani ma, 

gau su gy ve ni me ir ypač ro man ti nės ar ero ti nės mei lės fil muo se bei 
ro ma nuo se. Šių Ani mos ap raiš kų nuo trau kos puo šia šiuo lai ki nių žur-
na lų pus la pius. Pa vyz džių, kai vy rus trau kia tre čios ir ypač ket vir tos 
pa ko pos Ani ma, žy miai ma žiau. Vie nas to kių bu vo kun. J. Zdebs kis. 
Apie tai liu di ja jo die no raš čių pus la piai: E. Han del–Maz zet ti kny ga 
„Ri tos laiš kai“ su kė lė dau gy bę ge rų min čių, ku rias bū ti nai no ri si 
už ra šy ti, – ra šo J. Zdebs kis. – Kad vi sos mū sų se sės bū tų to kios kaip 
Ri ta! Šir din at plū do džiaugs mas: ir Se sė tu ri bū ti to kia… Tik riau siai 
to kia ir Lau ra, ir Ni ko de ma, ir daug daug jų – drau gės tų šven tų jų 
mer ge lių kaip šv. Ag nie tė ir ki tos, – jų ten tiek daug, jos – ge ro sios 
Drau gės mū sų vi sų. Jei že mės mer gai tės ski ria man tiek dė me sio, tai 
tik riau siai dar dau giau jo ski ria tos ty ro sios se sės, ku rių mei lės jau 
ne tem do že mės dul kės, ku rių mei lė ga lin ga Die viš kos Mei lės ga ly be. 
Ir jų vi sų Ka ra lie nė – šv. Mer ge lė – ku rios nuo sa vy bė juk esu…  Šios 
min tys aiš kiai pa ro do, kad Ani mos sa vy bės pri ski ria mos vi suo ti nai 
pri pa žin tam sim bo liui – Ma ri jai. 

Vi sų pri pa žin to sim bo lio gar bi ni mas, psi cho lo giš kai žiū rint, tu ri 
trū ku mą, nes to kiu at ve ju Ani ma ne ten ka in di vi du a lių bruo žų. Ta-
čiau, ki ta ver tus, jei į Ani mą žiū ri ma kaip į gry nai as me ni nį reiš ki nį, 
ky la di de lis pa vo jus su pro jek tuo ti ją į iš orę, t.y. į kon kre čią mo te rį 
ir pra ras ti ją sa vo vi du je. Jei vy ras ma to sa vo Ani mą gry nai iš orė je 
(tam tik ro je mo te ry je),  ta da jis tam pa sa vo ero ti nių fan ta zi jų au ka 
ar ba vi siš kai pri klau so mu nuo šios mo ters. Taip at si ti kus sa vęs ieš-
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ko ji mas vi siš kai su sto ja. To kiu at ve ju rei kia la bai rim tai pa nag ri nė ti 
sa vo jaus mus, vaiz duo tę ir ban dy ti su pras ti, ką tai reiš kia. Jei gu pa-
vyks ta at ras ti mo te rį sa vy je, ta da Ani ma tam pa „mo te ri mi vi du je“, 
ku ri per duo da gy vy biš kai svar bias Sa vas ties ži nias.

Pra dė jau skai ty ti, – ra šo J. Zdebs kis, – A. Ma cei nos  „Di džio ji 
pa dė jė ja“. Ir nu ste bau – kaip siūb te lė jo į ma no bū ty bę kaž ko kia pa
slap tin ga jau nat vė, ener gi ja, kaž ko kių pla ty bių erd vės nu jau ti mas! 
Taip bū na man vi sa da di džių  min čių aki vaiz do je. (…)  Pa sa ko ja ma, 
kad Dan tė nu ei da vo pas sa vo kai my ną, kur bu vo vie na mer gai tė. Jis 
ne sa ky da vo jai nie ko – jam už te ko tik ją ma ty ti. Jos dė ka jis su kū rė 
nuo sta bų Be at ri čės vaiz dą. Ji ne ži no jo, kiek ge ro sa vo kil nu mu pa
da rė vi sam pa sau liui ir Dan tei, pa ža din da ma jo kū ri ny je kil nu mo 
– Be at ri čės – ide a lą.

Apy brai žo je „Am ži ny bės ai das“ Šat ri jos Ra ga na ap ra šo Mi ke lan-
dže lo jaus mus Ita li jos po etei V. Co lon nai. Ji jau na li ko naš lė, bet iki 
gy ve ni mo pa bai gos my lė jo sa vo vy rą ir bu vo jam iš ti ki ma. Di dy sis 
re ne san so dai li nin kas, ar chi tek tas, skulp to rius, ta py to jas ir po etas, 
– ra šo Šat ri jos Ra ga na, – lyg jau nuo lis įsi my lė jo šią ge nia lią mo te rį. 
Jo je jis ra do sa vęs pa pil dy mą, į sa ve pa na šų žmo gų, ku ris jį at jau tė 
ir su pra to kaip nie kas ki tas. Vik to ri ja ger bė Mi ke lan dže lo ge ni jų ir 
ap do va no jo jį sa vo bi čiu lys te, bet mei lės duo ti ne ga lė jo. Mi ke lan
dže las ne už mir šo, kad ji pri klau so ki tam. Ėjo me tai po me tų, abu du 
pa se no, o jis nė kar to ne pa si sa kė ją my lįs. Ra šė jai tik mad ri ga lus 
ir so ne tus. O ji tik prieš sa vo pas ku ti nę li gą pir mą ir vie nin te lį kar tą 
jam pa da vė ran ką. (…) 

 Pra ėjus de šim čiai me tų po Vik to ri jos mir ties, Mi ke lan dže las 
kar tą pa sa ko jo vie nam mo ki niui sa vo il go gy ve ni mo nuo ty kius. Apie 
Vik to ri ją kal bė jo ma žai, bet ra miai. Ūmai at si mai niu siu bal su jis ta
rė: „Pa sa ky siu tau ko nie kam ne su sa kęs. Kai ji gu lė jo kars te, ir aš 
at ėjau at si svei kin ti, pa bu čia vau jai ran ką ir ne iš drį sau pa bu čiuo ti 
kak tos. Ir štai jau de šimt me tų, kaip tai ma ne kan ki na, ma no sū nau“.

Jis už mir šo mo ki nį ir il gai sė dė jo ne ju dė da mas. Aša ros pa ma žu 
rie dė jo per jo se nus raukš lė tus skruos tus. 

H. He sė kny go je „De mia nas“ ap ra šo, ko kią įta ką pa da rė jau-
nuo liui ket vir tos pa ko pos Ani mos įvaiz dis, ku rį jis ma tė kon kre čio je 
mer gi no je. Tą pa va sa rio die ną par ke su ti kau jau ną da mą, la bai ma
ne pa trau ku sią: aukš tą ir liek ną, sko nin gai ap si ren gu sią, pro tin gu 
ber nio kiš ku vei du. Ji nai iš kart man pa ti ko, nes bu vo kaip tik ma no 
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sko nio ir da vė pe no vaiz duo tei. Tik riau siai bu vo ne ką vy res nė kaip 
aš, ta čiau daug la biau su bren du si, ele gan tiš ka ir dai lių for mų – jau 
be veik vi sai da ma, tik vei do iš raiš ka kiek šel miš ka, vai kė ziš ka, kas 
ma ne ne pa pras tai ža vė jo. (…) Pa va di nau ją Be at ri če, ka dan gi, nors 
ir ne skai tęs Dan tės, apie ją ži no jau iš vie no an gliš ko pa veiks lo, ku rio 
rep ro duk ci ją bu vau iš sau go jęs. (…)  Mu du ne pa sa kė me nei žo džio. Vis 
dėl to tuo met Be at ri čė stip riau siai ma ne vei kė. Ji ta po man at vaiz du, 
at vė rė šven to vę, pa ver tė mal di nin ku šven tyk lo je. To ly džio lio viau si 
lė ba vęs ir tran kę sis nak ti mis. Vėl ga lė jau bū ti vie nas, vėl no riai skai
čiau, vėl mie lai ėjau pa si vaikš čio ti. 

Dėl to stai gaus at si ver ti mo iš ma nęs ga nė ti nai ty čio jo si. Ta čiau 
da bar aš tu rė jau ką my lė ti ir die vin ti, vėl tu rė jau ide a lą – gy ve ni mas 
vėl bu vo pil nas užuo mi nų ir mar gas pa slap tin goj brėkš moj; pa ty čioms 
ta pau ne jaut rus. Grį žau sa vin – nors tik kaip gar bi na mo at vaiz do 
ver gas ir pa tar nau to jas. (…) Šis Be at ri čės kul tas vi siš kai pa kei tė 
ma no gy ve ni mą. Dar va kar ne pa gal me tus su bren dęs ci ni kas šian
dien bu vo šven tyk los tar nu, sie kian čiu tap ti šven tuo ju. Ne tik me čiau 
pri pras tą pa lai dą gy ve ni mą, bet sten giau si keis ti ab so liu čiai vis ką: 
vis ką skaid rin ti, tau rin ti, vis kam įkvėp ti sa vi gar bos, – to sie kiau val
gy da mas ir ger da mas, kal bė da mas ir reng da ma sis. Ta pau rim tas ir 
orus, iš si tie siau ir lė čiau vaikš čio jau. Ste bė to jams gal ir juo kin gai 
at ro džiau, ta čiau man tai bu vo tik ros pa mal dos ir nie kas ki ta.

VY RAS VI DU JE: ANI MUS 

Ani ma ar ba „mo te ris vi du je“ ap spren džia vy ro emo ci nes sri tis, 
val do jo jaus mus ir yra at sa kin ga už to kius jo gy ve ni mo įvy kius, kaip 
ne sa va lai kis įsi my lė ji mas, mei lės tri kam piai, griau nan tys prie rai šu-
mai, ne sėk mės ve dy bi nia me ir in ty mia me gy ve ni me. Tuo tar pu mo ters 
Ani mus ar ba „vy ras vi du je“ re čiau pa si reiš kia ero ti nių fan ta zi jų ar 
jaus mų sri ty je. Ani mus dau giau reiš kia si pro to ir įsi ti ki ni mų sri ty-
je. Jis for muo ja nuo mo nę, da ly vau ja pri imant svar bius spren di mus. 
Jam bū din ga ne iš reikš tas, bet ne pa ju di na mas įsi ti ki ni mas. Bū din ga 
Ani muso veik los sfe ra yra pro fe sio na li mo ters veik la ir jos vi suo me-
ni nis gy ve ni mas. Skan da lin gos sce nos, ku rias mėgs ta su kel ti mo te rys, 
tai po gi liu di ja jo se esan tį vy rą. Tuo met mo te ris kri ti kuos kai my nus, 
ne tu rė da ma nei men kiau sių įro dy mų su pa šys į smul kiau sius sku tus 
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ne pa žįs ta mus, o gal būt svai dys pa nie ki nan čias re pli kas sa vo na miš-
kiams ar ben dra dar biams, įsi ti ki nu si, jog tai „jiems tai tik į svei ka tą“. 
Iš si la vi nu si mo te ris yra to kia pat sa vo Ani mus au ka, kaip ir men kiau 
iš si la vi nu si jos se sė. Bet ku riuo at ve ju, jei gu jos nuo mo nė ne igia ma, 
ji gin čy sis ir dog ma tiš kai už si spirs. Ši mo ters da lis trokš ta val džios; 
ko kia švel ni ir pri si tai kan ti be bū tų kas die ni nia me gy ve ni me, ji tam-
pa ag re sy via ti ro ne, kai už kliu do mas jos Ani mus. Tuo met ji pro to 
ar gu men tais ne pa vei kia ma. Kaip tik dėl Ani mus po vei kio mo te riai 
sun ku mąs ty ti be prie ta rų. Ji vi suo met tu ri sau go tis vi di nio bal so, ku-
ris ne pa liau ja jai kar to ti, kaip „tu rė tų bū ti“, truk dy da mas jai iš vys ti 
tik ro vę to kią, ko kia ši yra.

Jei gu man rei kė tų trum pai api bū din ti, – ra šo K. Jun gas, – kuo 
ski ria si Ani mus nuo Ani mos, tai aš pa sa ky čiau: jei gu Ani ma val do 
nuo tai kas, tai Ani mus – nuo mo nes. Ir kaip vy rų nuo tai kos į pa vir šių 
iš ky la iš tam sių gel mių, taip ir mo te rų nuo mo nės iš ky la iš pa są mo-
nės. Ani muso nuo mo nės la bai daž nai yra tvir ti įsi ti ki ni mai, ku riuos 
pa ju din ti ga na sun ku. 

Pa na šiai kaip vy rų, Ani mos cha rak te ris for muo ja si mo ti nos įta-
ko je, taip ir mo te rims di džiau sią įta ką Ani muso for ma vi mui si tu ri 
tė vas. Iš tė vo duk ters Ani mus gau na ke le tą ne gin či ja mų įsi ti ki ni mų, 
ku rie nie ka da ne iš reiš kia mo ters in di vi du a ly bės. Tė vas įkū ni ja Ani-
mus įvaiz dį mer gai tei ir tas įvaiz dis ma giš ku bū du už val do mer gai tės 
pro tą. Užuot el gu sis ir mąs čiu si sa va ran kiš kai, ji nuo lat ci tuo ja tė vą. 
Ir jau kur kas vė liau gy ve ni me mo te ris mėg džio ja tė vo el ge sį. 

Ani mus, pa na šiai kaip ir Ani ma, bū na tei gia mas ir ne igia mas. 
Pa da vi muo se ir mi tuo se Ani mus kar tais įkū ni ja mir ties de mo ną. Vie-
no je  či go nų le gen do je pa sa ko ja ma apie vie ni šą mo te rį, ku ri pri ima 
nak vy nei ne pa žįs ta mą sim pa tin gą vy rą, nors ką tik sap ne ji bu vo 
per spė ta, kad tas ne pa žįs ta ma sis yra mir ties val do vas. Pra lei du si su 
juo kaž kiek lai ko, mo te ris pra dė jo klau si nė ti ne pa žįs ta mo jo, kas jis 
toks. Iš pra džių šis at si sa kė pa sa ky ti tar da mas, jog ji mirs, jei su ži nos 
kas jis toks. Ta čiau mo te ris ne at ly žo. Ne pa žįs ta ma sis pri si pa ži no, kad 
jis yra pa ti mir tis. Mo te ris iš iš gąs čio mi rė. 

Ne igia mas Ani mus pa si reiš kia ne tik mir ties de mo no vaid me-
ny je. Mi tuo se, pa sa ko se ar sap nuo se jis pa si ro do nu mi rė lio, plė ši ko 
ar žu di ko pa vi da lu. Pa vyz džiu ga li bū ti 16 a. pa veiks las, ku ria me 
pa vaiz duo ta mo te ris, šo kan ti su nu mi rė liu. Lie tu vių pa da vi mai taip 
pat pa sa ko ja apie mer gi nas, ku rioms per va ka ruš kas pa si tai ky da vo 
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šok ti su nu mi rė liais. Ne igia mo Ani mus li te ra tū ri niu pa vyz džiu ga li 
bū ti nu mi rė lis jau ni kis iš Ši le rio ba la dės „Le o no ra“ ar ba L. Tols to jaus 
ro ma no „Ka ras ir tai ka“ per so na žas Ana to li jus Ku ra gi nas. Het kli fas 
Š. Bron tė Ro ma ne „Vėt rų kal nas“, Hil ber tas Oz mon das Džeim so 
ro ma ne „Mo ters por tre tas“ pra tę sia ne igia mo Ani muso li te ra tū ri nių 
pa vyz džių są ra šą. 

Ne šio da ma sa vy je slap tus, griau nan čius su ma ny mus, žmo na ga li 
su sarg din ti vy rą, o mo ti na – vai kus, su kel ti ne lai min gą at si ti ki mą ar 
net mir tį. Bū na taip, kad mo ti na, pa ti to ne su pras da ma, nu spren džia 
ne leis ti sa vo vai kui su kur ti šei mos. To kie ir pa na šūs pik ti su ma ny mai 
daž niau siai bū na gi liai pa slėp ti. K. Jun gas sa vo raš tuo se mi ni mo te rį, 
ku ri, ro dy da ma nu sken du sio sū naus nuo trau ką, pa sa kė: Ge riau jis 
te bū nie mi ręs, ne gu ati duo čiau jį ki tai mo te riai.

Kar tais dėl Ani muso po vei kio pa są mo nei mo te rį ap ima keis tas 
pa sy vu mas ir vi sų jaus mų pa ra ly žius ar ba gi lus ne pa si ti kė ji mas sa vi-
mi, su ke lian tis vi siš ko sa vęs ne ver tu mo jaus mą. Gi liai vi du je Ani mus 
šnabž da: Tu be vil tiš ka, ne ver ta net ban dy ti. Nė ra jo kios pras mės ką 
nors da ry ti, gy ve ni mas nie ka da ne taps ge res nis. Kai pa na šios bū se nos 
už val do pro tą, mums at ro do, jog tai mū sų min tys ir jaus mai. ‘Ego’ su 
jo mis su si ta pa ti na ir ne ga li jų at pa žin ti. Taip ‘ego’ tam pa sve ti mos 
psi chi nės įta kos au ka. Iš si va duo ti iš to kių bū se nų ne leng va.

Tei gia mo Ani muso pa vyz džių taip pat gau su kaip ir ne igia mų. 
Pa vyz džiu ga li bū ti Ža na d’Ark, ku rios Ani mus ar ba vy riš ka sis pra-
das mo ters psi chi ko je reiš kė si kaip šven tas įsi ti ki ni mas, ku riam ji 
pa klus da vo. Jo ve da ma ji lai mė jo ka rą prieš an glus, ta po pran cū zų 
tau tos did vy re ir net šven tą ja. Vy riš ku mo pra das mo te ry je itin tei gia-
mai pa si reiš kė mo te rų el ge sy je ka ro me tais. Tuo met pa aiš kė jo, kad 
jos pui kiau siai ga li at lik ti tai, kas lai ky ta vy rų dar bu. Taip pa si reiš kia 
mo te rų nar sa ir be bai miš ku mas. Ta čiau pa na šias ap raiš kas įta ko ja tik 
ypa tin gos ap lin ky bės: ka ras, ne lai mė ar pan. Bet gi at ski ros mo te rys 
ir tai kos me tais ver žia si tar nau ti ka riuo me nė je ar po li ci jo je. 

To kia jau yra nor ma li vys ty mo si ei ga, kad mo te rys sa vą jį Ani-
musą, kaip ir vy rai sa vo Ani mą, pro jek tuo ja į iš orę, t.y. į dau ge lį vy rų. 
Ki taip sa kant, mo te ris sa vo pa slėp tą ją pu sę ma to tik ruo se vy ruo se. 
Jei gu įvyks ta to kia pro jek ci ja, mo te ris yra įsi ti ki nu si, kad šis vy ras 
yra toks, koks jis jai at ro do, t. y. toks, ko kį jai ro do jos pa čios Ani mus. 
Ta da mo te ris ne pa jė gi su vok ti vy rą to kį, koks jis yra iš tik rų jų. To kiu 
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at ve ju ne iš veng si me sun kių pa sek mių as me ni niuo se san ty kiuo se ar 
ve dy bo se. Ani muso įvaiz džiu mo te riai ga li tap ti bet ku ris vy ras nuo 
pa ties pri mi ty viau sio iki dva sin giau sio. 

Sap nuo se Ani mus pa si ro do kaip ber niu kas, bet daž nai gir di mas 
tik kaip bal sas. Skir tin gai nuo Ani mos, ku ri  vi sa da sap ne re gi ma 
kaip vie na mo te ris, Ani mus ga li pa si ro dy ti kaip gru pė vy riš kių, kar-
tais kaip tė vų ar aukš to ran go orių vy rų su si rin ki mas, pa skel bian tis 
ne nu gin či ja mus nuosp ren džius. Ta čiau pa si gi li nus pa si ro do, jog tie 
nuosp ren džiai tė ra vai kys tė je gir dė tos nuo mo nės, po sa kiai ar iš anks-
ti nės nuo sta tos, ku rio mis pa si re mia ma, kai trūks ta gi les nio su pra ti mo. 
Kar tais tos nuo mo nės įgau na „svei ko pro to“ pa vi da lą, o kar tais jos 
iš ky la kaip nuo lat kar to ja mi prin ci pai, pvz.: žmo nės vi suo met taip 
da rė; vi si kal ba, kad yra ši taip  ar ba kaip ra dom, taip pa lik sim. To kių 
nuo mo nių ar įsi ti ki ni mų vei kia ma mo te ris kri ti kuos ki tus, bū da ma 
įsi ti ki nu si, jog yra tei si. 

Ani mus nau din gas tuo met, kai mo te ris ne si lei džia vi siš kai jo už-
val do ma. Ani muso per ša mos nuo mo nės yra per ne lyg api ben drin tos, 
to dėl ne pri tai ko mos jo kioms kon kre čioms ap lin ky bėms; ta čiau jei 
mo te ris pa si sten gia pa žvelg ti į jas kri tiš kai, to se nuo mo nė se ji ga li 
ras ti ver tin gą grū dą. Ani mus ga li pa ska tin ti mo te rį trokš ti pa ži ni mo, 
ieš ko ti tie sos, ga li įkvėp ti tiks lin gai veik ti, jei gu tik mo te ris iš moks ta 
pa žin ti sa vy je vy riš ką jį pra dą ir api brėž ti jo vei ki mo ri bas.

Tiek Ani ma, tiek ir Ani mus yra tar pi nin kai (me dia to riai) tarp 
są mo nės ir pa są mo nės. Kai jie įsi as me ni na fan ta zi jo se, vi zi jo se, 
sap nuo se, jie su tei kia ga li my bę są mo nin gai su vok ti bent da lį to, 
kas iki šiol bu vo ne są mo nin ga. Ani ma ir Ani mus nė ra taip leng vai 
su pran ta mi ir ap čiuo pia mi kaip Še šė lis ar Per so na. Jie ne ga li bū ti 
vi siš kai įjung ti į są mo nę. Tam tik ra Ani mos ir Ani muso da lis vi suo-
met lie ka pri deng ta pa slap ties ir pa ni ru si ko lek ty vi nės pa są mo nės 
gel mė se. Pvz., vy ras, ku ris tei sin gai pri ima ir iš moks ta pa žin ti sa vo 
Ani mą (mo te riš ką jį pra dą), tam pa jaut res niu, iš siug do in tui ci ją bei 
jaus mus, bet jis ne ga li įsi gy ti to kių sa vy bių, ku rios pri ski ria mos Šv. 
Dva siai ar Mer ge lei Ma ri jai. Tos sa vy bės ja me tik sly pi ir pa si reiš kia 
gai les tin gu mu, dos nu mu, gy dan čio mis sa vy bė mis ar pan. Ta čiau iš 
tie sų šios sa vy bės ne pri klau so nuo jo va lios, kar tais pa si reiš kia net gi 
prieš ją, jų ne įma no ma iš kvies ti pa no rė jus. Tas pat pa sa ky ti na ir apie 
mo te rį, ku ri ga li tap ti veik li ir sa va ran kiš ka, ga li iš siug dy ti su ge bė-
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ji mą mąs ty ti, bet mo te ris ne ga li at ver ti sa vy je to vy riš kos dva sios 
sluoks nio, ku ris pri klau so ko lek ty vi nei pa są mo nei ir ne ap si ri bo ja 
tam tik ru vie nu as me niu.

Dau ge ly je pa sa kų pa sa ko ja ma apie prin cą, ku rį pik ta bur ti nin kė 
pa ver tu si gy vu liu ar pa bai sa. At ver čia jį žmo gu mi ka ra lai tės (mo ters) 
mei lė. To kio se pa sa ko se vi sa da yra kaž ko kia pa slap tis. Pa sa kos vei-
kė jai griež tai drau džia mas koks nors veiks mas, ku ris grei tai iš aiš kin tų 
tą pa slap tį. Pa sa ka tar si sa ko: Ne sku bėk, ne ra gink įvy kių. Pa slap tis 
at si vers pa ti, kai at eis lai kas. Tu ri pra ei ti ne ma ža lai ko, kol bjau rus 
gy vū nas pa virs nuo sta biu jau ni kai čiu ar prin ce se. Drau di mai pa sa-
ko se bū na įvai rūs: ne deg ti švie sos, ne žiū rė ti į vei dą ar pan. Pa slėp ta 
drau di mo pras mė ta, kad tik pa si ti kė ji mas ir mei lė ga li pa leng vin ti 
tą per kei ti mą. Pa sa ko se drau di mo ne pa klau so ma… Ta da prin ce sei 
ten ka ieš ko ti prin co po vi są pa sau lį, nu ga lė ti dau gy bę kliū čių ir net gi 
gy vy bę pa au ko ti. Ir mes ne si sku bin ki me kuo grei čiau su ras ti sa vą jį 
prin cą ar prin ce sę.

KE TU RIOS ANI MUS PA KO POS

Pa na šiai kaip Ani mos, taip ir Ani muso vys ty mą si K. Jun gas su-
skirs tė į ke tu rias pa ko pas, ku rios taip pat ne tu ri griež tų ri bų ir vi sos 
tel pa kiek vie na me vy re. Tik kon kre čia me vy re vie nos Ani muso da lys 
dau giau iš reikš tos, o ki tos la biau pa slėp tos.

Pir mo ji pa ko pa. Šios pa ko pos Ani mus įkū ni ja kū no gro žį ir fi zi nę 
vy ro jė gą. Fil mų he ro jai ir ak to riai, to kie kaip  Tar za nas, Švarc ne ge ris 
ar Sta lo nė yra ge ri pir mo sios Ani muso pa ko pos įvaiz džiai.

Ant ro ji pa ko pa. Iš ori nį gro žį bei jė gą pa pil do ir dva si nis tu ri nys. 
Tai ro man tiš kas he ro jus, kil nus plė ši kas, drą sus ke liau to jas. Pa vyz džiu 
ga li bū ti Bai ro nas, Ta das Blin da ar ba pran cū zų fil mo „Nuo ty kių ieš-
ko to jai“ he ro jus, ku rį vai di no A. De lo nas, ra šy to jai E. He ming vė jus 
ar Dž. Lon do nas.

Trečiojipakopa. Šio je pa ko po je Ani mus reiš kia žo dį. Jo įvaiz-
džiais ga li bū ti žy mūs po li ti niai vei kė jai, pro fe so riai, pa moks li nin kai, 
dva siš kiai ar įžy mūs vi suo me nės vei kė jai. Rei kia pa sa ky ti, kad šio je 
pa ko po je Ani muso įvaiz džio iš vaiz da dar vai di na ne ma žą vaid me nį. 
Po pu lia res nis bū na pa trauk les nės iš vaiz dos įvaiz dis. To kia Lie tu vo je  
buvo A. Bra zaus ko po pu lia ru mo tarp mo te rų psi cho lo gi nė prie žas tis.
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Ket vir to ji pa ko pa.  Aukš čiau sio je pa ko po je Ani mus yra pras-
mės įsi kū ni ji mas. Šio je pa ko po je iš ori nė Ani muso iš vaiz da ne be tu ri 
reikš mės. Jo pa vyz džiu ga li bū ti iš min tin gas dva sios tė vas, pvz., 
Gan di, jei gu iš vi so šiuo at ve ju ga li ma apie že miš ką pa vyz dį kal bė ti. 
Ge riau tin ka tras cen den ti niai įvaiz džiai, pvz., Kris tus ar Bu da. Šia me 
aukš čiau sia me lyg me ny je Ani mus, kaip ir Ani ma įpras mi na re li gi nę 
pa tir tį, ku rios dė ka gy ve ni mas įgy ja nau ją pras mę. Šio ly gio Ani mus 
su tei kia mo te riai dva sios tvir ty bę, ne ma to mą vi di nę pa ra mą, kas ir 
kom pen suo ja iš ori nį mo ters švel nu mą.

Kaip vy ras Ani mą, taip ir mo te ris Ani musą daž niau siai pro jek tuo ja 
į įšo rę. To dėl „vi di nis vy ras“ mo ters psi chi ko je kurs to pa na šius šei-
my ni nius ne ma lo nu mus, kaip ir vy rų Ani ma. Mo te ris ga li be vil tiš kai 
įsi my lė ti vy rą iš pir mo žvil snio ar ba, gy ven da ma san tuo ko je, su kur ti 
„mei lės tri kam pį“. Fil mų vei kė jai ir est ra dos žvaigž dės pri trau kia 
tūks tan čius mo te rų. Per mo te ris, ku rios įsi my li ku ni gus ar pa čios 
no ri tap ti dva siš kiais, la biau siai reiš kia si tre čios ir ket vir tos pa ko pos 
Ani muso da lys. Pro ble mos spren di mo rak tas toks, pat kaip ir vy rams: 
su vok ti, kad Ani mus yra vi di nė ga lia ar ba vy ras, gy ve nan tis jos vi du je. 
Ki taip sa kant, mo te riai rei kia pri pa žin ti, kad ji ga li bū ti ag re sy vi ir 
ro man tiš ka nuo ty kių ieš ko to ja, su ge ban ti lo giš kai mąs ty ti ir net bū ti 
dva si niu va do vu; pri pa žin ti, kad jo je yra vi sos ke tu rios, dau giau ar 
ma žiau iš reikš tos, Ani muso pa ko pų sa vy bės. Prie šin gu at ve ju mo-
te ris, kaip ir vy ras, pa tir da ma įvai riau sias bė das, tuš čiai ga li ieš ko ti 
sa vo Ani muso (ant ro sios pu sės) vi są gy ve ni mą ir su lė tin ti sa vęs ieš-
ko ji mą. Kol ne pri pa žįs ta me tu rį sa vy je prie šin gą ly tį, ne ga li me bū ti 
pil nat viš ki. Rei kia ją at ras ti sa vo vi du je, o ne iš orė je. To dėl ir vy rui 
ge riau at ras ti sa vy je švel nią, glo bo jan čią, me niš ką sa vo as me ny bės 
pu sę, ne gu ją pro jek tuo ti į iš orę, į sa vo Ani mą, ku rios vy ras ga li tuš-
čiai ieš ko ti vi są gy ve ni mą ar ba pa tek ti į vi siš ką pri klau so my bę nuo 
mo ters. Ta da jis jau ne be ga li gy ven ti sa vo As me ni nės Le gen dos.

RE LI GI NIS KE LIAS Į LY TIES PIL NAT VĘ

Šven ta sis Raš tas vy ro ir mo ters ar ba skir tin gų ly čių at si ra di mą 
sie ja su gė rio ir blo gio pa ži ni mu. O gė rį nuo blo gio at ski ria ir nuo dė mę 
su vo kia tik lo gi nis mąs ty mas, ku ris įma no mas vien skirs tan čio sios 
sme ge nų veik los dė ka. Iš to se ka, kad pir mų jų tė vų nu si dė ji mas ir jų 
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iš va ry mas iš Ro jaus yra me ta fo ri nis pa sa ko ji mas apie žmo gaus są mo-
nės au gi mo ko ky bi nį šuo lį, ku rio pa sek mė bu vo ne tik ly čių at si sky ri
mas, bet ir žmo gaus, kaip sa ve su vo kian čios bū ty bės, iš si sky ri mas iš 
ap lin kos. Taip žmo gus ta po dvi gu bai at skir tas ir prieš pas ta ty tas ne tik 
ap lin kai, bet ir prie šin gai ly čiai. To dėl sa vęs ieš ko ji mo ke ly je žmo gui 
ten ka įveik ti šį dvi gu bą at si sky ri mą, ku rį krikš čio niš ko ji te olo gi ja va-
di na pir mų jų tė vų nu si dė ji mo ar ba gim to sios nuo dė mės pa sek mė mis. 

Te olo gi ja nuo dė mę aiš ki na pir mų jų tė vų ne pa klus nu mu, o mes 
nuo dė mę su pran ta me kaip mi nė tą jį at si sky ri mą. Ki taip sa kant, nuo dė-
mę su vo kia me ne au to ri ta ri ne, bet eg zis ten ci ne ar ba bu vi mo pras me. 
Ši toks nuo dė mės su vo ki mas nai ki na bai mės ir kal tės jaus mus ir ve da 
žmo gų ieš ko ji mo bei pa ži ni mo ke liu, o tei si nius – bu hal te ri nius Die-
vo ir žmo gaus san ty kius pa ver čia drau giš kais dvie jų bi čiu lių ry šiais. 

Gel mi nė psi cho lo gi ja šiuo lai ki nį žmo gų sa vęs ieš ko ji mo ke liu 
ve da per Ani mos ir Ani muso su vo ki mą bei mi to lo gi nius mo ty vus į 
ki tos ly ties at ra di mą sa vy je ir jos in teg ra ci ją. Šv. Raš tas nu ro do du 
ke lius į ly ties pil nat vę ar ba kaip ne  pri eš pas ta ty ti sa vęs ki tai ly čiai. 
Pir ma sis ke lias – tai kū niš ka ly čių su ei tis, ap sau go ta griež tų ve dy bi-
nių pa pro čių. Kū niš ko je su ei ty je „pil nu ti nis žmo gus“ iš gy ve na mas ir 
pa žįs ta mas jaus mų sri ty je. Bib li jo je pa var to tas heb ra jų kal bos žo dis 
ja da, reiš kian tis su vok ti, pa žin ti, su pras ti, kar tu reiš kia ir ly ti nę su ei tį 
bei vai kų gim dy mą. Se no vi nių kal bų žo džiai, kaip ir mi tai, daž nai 
sle pia sa vy je iš oriš kai skir tin gų da ly kų es mi nį pa na šu mą. 

Ve dy bi nės ly čių mei lės šven tu mas ir jos ap sau go ji mo prie mo nės 
ap ra šy tos ne tik Se na ja me Tes ta mente. Jos buvo žinomos daugelyje 
pirmykščių arba pagrindo kultūrų, – tokia buvo ir paprotinė–dorinė 
lietuvių kultūra. Griež ta mo ra lė ir ve dy bų pa pro čiai bu vo skir ti ly ties 
ins tink tui suž mo gin ti tais lai kais, kai žmo gaus as me ni nė są mo nė, dėl 
ne pa kan ka mai iš vys ty to mąs ty mo, tam dar bu vo ne pa jė gi. Po li ga mi-
ja bu vo už draus ta dėl to, kad sek su a lu mas pa si reikš tų ne kaip rū šies 
bruo žas, bet kad per są jun gą tik su vie nu vy ru ar vie na mo te ri mi tap tų 
as me niš kas ir ves tų į in di vi du a lu mą bei žmo gaus pil nat vę. 

Per pra ėju sius am žius ir tūks tant me čius toks ly ti nių san ty kių 
reg la men ta vi mas ir ve dy bų pa pro čiai bu vo vi suo ti nai pri im ta su dė-
ti nė ben druo me ni nio gy ve ni mo da lis. Ta da to kie pa pro čiai ne bu vo 
lai ko mi pa si kė si ni mu į as mens lais vę, kaip da bar dažnai manoma, 
nes anuo met as me ni nė są mo nė bu vo sil pnes nė už gi mi nės, gen ties 
ar tau ti nę są mo nę. Pa žei du sie ji nu sta ty tą pa pro tį, ar dė gi mi nės ir tau-
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ti nę są mo nę ir tuo at skir da vo sa ve nuo ben druo me nės. To kią kal tę 
su vok da vo ir pri pa žin da vo vi si. Ši tie san ty kiai la biau ti ko žmo gaus 
ne kaip as mens, bet kaip rū šies iš sau go ji mui. 

Pa laips niui iš ben druo me ni nių – rū ši nių san ty kių iš si vys tė as me
niš ku mu pa grįs ta žmo gaus mei lė, ku ri la biau ti ko žmo gaus pil nat vei 
ir jo dva si niam au gi mui. Su stip rė jus as me ni nei są mo nei sa vai me su-
pran ta ma, kad šiuo lai ki nis žmo gus ne be no ri pa klus ti mo ra li nėms nor-
moms, ku rios yra nu kreip tos į rū ši nį – ben druo me ni nį są mo nin gu mą. 
Juk se no sios do ri nės tai syk lės, skir tos žmo gui kaip rū šiai iš sau go ti, 
ne ga li api brėž ti as me ni nių san ty kių. Čia sly pi dau ge lio šiuo lai ki nių 
pro ble mų šak nys. As me ni nės dvie jų ly čių jung ties ne ga li ma įver tin ti 
so cia li niais ma tais ir pra ėju sių am žių są mo ne. 

Nau ja ja me Tes ta mente nu ro dy tas ir ki tas dvi gu bo žmo gaus at skir-
tu mo įvei ki mo ke lias. Tai as me ni nio su vo ki mo ir pa ži ni mo ke lias, 
ve dan tis į dva si nę vie ny bę su pa sau liu ir ki ta ly ti mi. Dar Se no vės 
Grai ki jo je lais vė bu vo vien iš ori nė są vo ka: tu esi lais vas ar ba esi 
ver gas. Kris tus pa skel bė vi di nę žmo gaus lais vę ir evan ge li nę eti ką, 
ku ri daž nai yra prie šin ga Se no jo Tes ta mento ar ba įsta ty mo eti kai. 
Evan ge li nei eti kai svar bu jau ne tai, kiek žmo gus iš pil dė ar nu si kal to 
įsta ty mams, o kiek jis su ge ba ei ti sa vęs ieš ko ji mo ke liu, są mo nin gai 
pri si im da mas at sa ko my bę už as me ni nius po el gius. Tik taip žmo gus 
ga li at ras ti sa ve, ne be pri eš pas ta ty da mas sa vęs ap lin kai ir ki tai ly čiai, 
o ieš ko da mas su jais dva si nės vie ny bės. Kris taus nu ro dy tas dva si nės 
vie ny bės ke lias ei na per vi di nės lais vės iš si sklei di mą ir pa ži ni mą. Šio 
ke lio vir šū nė yra Jo no evan ge li jos žo džiai: Jūs pa žin si te tie są ir tie sa 
jus iš lais vins (Jn 8, 32). Su ši tuo tei gi niu su tin ka vi si, ta čiau nuo mo nės 
iš si ski ria, be ieš kant tie sos api brė ži mo. Mū sų po žiū riu, evan ge li nis 
ke lias ir gel mi nės psi cho lo gi jos at ras to ji tie sa apie vidinę vie ny bę su 
ant rą ja ly ti mi iš es mės su tam pa. Tai ap tar si me se kan čia me sky riu je.

Yra ži no mas ly ti nės ener gi jos per kei ti mo (sub li macijos) ke lias, 
ta čiau, kaip ro do gy ve ni mas, jis yra ma žai veiks min gas. Per kei ti mo 
te ori ja neat si žvel gia į la bai svar bų da ly ką: į dva si nius su ge bė ji mus 
per si kei čia ne vi sa ly ti nė ener gi ja, o tik or ga niš kai ne su riš tos prie-
šin gos ly ties ga lios, ku rios da ly va vo sme ge nų au gi ni me ir vė liau ga li 
bū ti pa nau do tos dva si nė je sri ty je (žr. sk. Ly tiš ku mo ir sme ge nų ry šys).

   Or ga niš kai su riš tos vy ro ar mo ters gim dy mo ga lios ne pa klūs ta 
per kei ti mo dės nin gu mui, nes, prie šin gu at ve ju, žmo ni jai grės tų iš ny ki-
mas. Iš to se ka svar bi iš va da: as me niui ne rei kia pa si ti kė ti ly ti nių ga lių 



73

sub li macijos te ori ja, jei jam svar bus ki tos ly ties kū niš kas pa ži ni mas. 
Prie var ti nis gim dy mo ga lių slo pi ni mas tam pa pa slėp tu už tai su, ku-
ris anks čiau ar vė liau iš ryš kės. Vi sa tai ver čia per žiū rė ti per kei ti mo 
te ori jos tai ky mą re li gi nia me gy ve ni me. Mū sų nuo mo ne, tu rė tų bū ti 
per ver tin tas dva siš kiams pri va lo mas ce li ba tas. Ce li ba tas tu rė tų bū ti 
tik pa tar ti nas ar ba pri va lo mas tik tam tik ro ran go dva siš kiams.

 
KUR IEŠ KO TI SA VO ANT RO SIOS PU SĖS

       
 Kiek vie nas vy ras my li dvi mo te ris: vie na yra
  jo vaiz duo tės kū ri nys, o ki ta dar ne gi mu si.
     K. Džib ra nas

Gel mi nė psi cho lo gi ja nie kais pa ver čia vi sas te ori jas ir ro man tiš-
kus pa ra gi ni mus  ieš ko ti ant ro sios sa vo pu sės kon kre čia me žmo gu-
je. Jau pra džio je ma tė me, kad net ir fi zio lo gi niu po žiū riu kiek vie na 
ly tis – vy ras ir mo te ris – ne iš reikš tai yra pil nu ti nis žmo gus. Iš tie sų 
Gam ta (ar Die vas) daug tur tin ges nė sa vo ga li my bė mis, ne gu mums 
at ro do iš pra džių. Kiek vie nas mū sų tu ri pa kan ka mai vi di nių iš tek lių, 
kad tap tų pil nu ti niu žmo gu mi. 

Daž niau siai mąs to me ir su vo kia me po pu lia riai: at ra siu sa vo ant rą-
ją pu sę ir bū siu lai min gas bei pil nas žmo gus. Jei gu taip bū tų, tai kaip 
ta da rei kė tų jaus tis ne ve du siems ar ne te kė ju sioms, ku rie dėl tam tik rų 
prie žas čių ne ga lė jo tuok tis? Juk tuo met jie lik tų la bai nu skriaus ti. Ki ta 
ver tus, dva siš kiai ir vie nuo liai pa tys at si sa ko tuok tis. O gal jų pa si rin-
ki mas ge res nis? Taip ir yra, jei tas pa si rin ki mas yra nuo šir dus, o ne 
prie mo nė pa tek ti į dva siš kių luo mą. To kiu at ve ju jie iš kar to tuo kia si 
su tik rą ja, vi di ne sa vo pu se, ku rios įvaiz dis ga li bū ti ket vir tos pa ko pos 
Ani ma ar Ani mus (vėl pa ste bi me, kad re li gi ja ir gel mi nė psi cho lo gi ja 
pa pil do vie na ki tą). O mes, tuok da mie si su kon kre čiu vy ru ar mo te ri-
mi, tam tik ra pras me ap si gau na me, ti kė da mie si, jog tai mū sų ant ro ji 
pu sė. Anks čiau ar vė liau pa ma to me (ar pa ma ty si me), jog ap si ri ko me 
ir vėl klai din gai ieš ko me (ar ieš ko si me) iš orė je. 

Kai tuo kia si vy ras ir mo te ris, arit me ti ka pa pras ta: vie nas plius 
vie nas ly gu du. Nors su tuok ti niai su da ro vie ną po rą, ta čiau jų san-
tuo ka tu ri au gin ti du pil nu ti nius žmo nes: iš vy ro ir iš mo ters. Dva si nį 
gy ve ni mo ke lią pa si rin ku sie ji tuo kia si dva si ne san tuo ka, t. y. su sa vo 
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vi di ne pu se. Jų san tuo ką taip pat sim bo li zuo ja ves tu vi nis žie das. Dva-
si nė je san tuo ko je arit me ti ka su dė tin ges nė: vie nas plius vie nas ly gu 
vie nas ar ba vie nas plius dau ge lis ly gu vie nas. Dau ge lis ta pras me, 
kad su si tuo ku sie ji su sa vo vi di ne pu se ga li, dva si ne pras me, lais viau 
są vei kau ti su dau ge liu žmo nių. Be abe jo, čia sly pi daug ga li my bių, 
ta čiau ir dau gy bė pa vo jų su ta pa tin ti sa vo vi di nę ant rą ją pu sę su kon-
kre čiu žmo gu mi. To kiais at ve jais pra si de da pa na šūs ar net sun kes ni 
ne sklan du mai kaip ir „mei lės tri kam pio“ at ve ju.

Sa vai me su pran ta ma, kad vy rai ža vi si dau ge liu mo te rų, o mo te-
rims pa tin ka ir jos ža vi si dau ge liu vy rų. Myli (ža vi si), o ne my li si. 
My lė tis ga li ma tik su vie nu ar vie na, o mylėti (ža vė tis) ga li ma ir rei kia 
dau ge liu. Tik to kiu at ve ju ne su trin ka as mens in di vi du a ci ja. Ža vė ji ma-
sis reiš kia, kad pa tin kan čias ki tos ly ties sa vy bes  su ran da me sa vy je, 
o ne no ri me jas gau ti kar tu su ki tu as me niu. Taip el gian tis ir įpras to je 
san tuo ko je gy ve nan tys tu ri pa na šias ga li my bes ei ti sa vęs ieš ko ji mo 
ke liu, kaip ir dva siš kiai sa vo dva si nė je san tuo ko je. Tik taip žmo gus 
vis aiš kiau at ran da sa vo tik rą ją ki tą pu sę. Ir kuo ge riau žmo gus su ge-
ba val dy ti abi sa vo pu ses, tuo jis tam pa lais ves nis ir in di vi du a les nis.

To kį po žiū rį, t. y. kad vy ras mo te riai ar mo te ris vy rui yra ne tik 
tam tik ras as muo, bet ir jo ar ba jos vi di nės pu sės sim bo lis, pa tvir ti na 
ir be ša liš kas nu kry pi mų ste bė ji mas. Va di na mie ji pa to lo gi niai at ve jai 
ne re tai pa de da pla čiau pa žin ti pa tį reiš ki nį. Fe ti šiz mas yra vie na iš 
sek su a li nių pa to lo gi jų ar ba nu kry pi mų, kai ki tos ly ties as me nį pa-
kei čia koks nors tai ly čiai pri klausn tis daik tas, va di na ma sis fe ti šas. 
Psi chiat ras A. Gu gen biu lis-Krei gas pa sa ko jo apie stu den tą fe ti šis tą, 
ku rį po li ci ja su lai kė va giant apa ti nius mo te rų bal ti nius. Psi cho te ra pi-
jos se an se stu den tas nu ga lė to jo bal su per skai tė vie tą iš Gė tės Faus to, 
kur Faus tas su tin ka Ele ną, o jai iš ny kus, Faus to ran ko se lie ka jos 
no si nė. Mo te rys tė ra tik sim bo lis, – pa aiš ki no stu den tas. Tik riau siai 
są ly tis su  mo ters es me yra gi les nis, jei gu vy ras te tu ri mo ters dra bu-
žį ar daik tą, sim bo li zuo jan tį mo te rį. Toks žmo gus bent jau nie ka da 
ne pa mirš ta, kad fan ta zi ja ne ma žiau reikš min ga ne gu tik ro vė, – ra šo 
psi chiat ras A. Gu gen biu lis-Krei gas. 

Kaip ma to me, šiam stu den tui, ku rį mes pa va din tu me sek su a li-
niu iš kry pė liu, mo te ris te bu vo vien sim bo lis, iš reiš kian tis jo Ani mą 
ar ba vi du je esan čią jo mo te riš ką ją pu sę. To sim bo lio su ža di ni mui 
jam pa ka ko mo te riai pri klau siu sio daik to. Be abe jo, tai yra nu kry pi-
mas ar ba vie nas iš kraš tu ti nu mų, kai į re a lią mo te rį žiū ri ma tik kaip 
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į sim bo lį. Ki tas kraš tu ti nu mas, ku rį mes lai ko me „nor ma“, yra ta da, 
kai į mo te rį žiū ri me tik kaip į gre ta mū sų esan čią me džia gi nę bū ty bę. 
Nor ma lūs vy ro san ty kiai su mo te ri mi ar ba mo ters san ty kiai su vy ru 
bū tų šių dvie jų kraš tu ti ni mų są vei ka. Mo te ris vy rui tu rė tų bū ti ne tik 
ša lia jo esan ti kū niš ka bū ty bė, bet ir sim bo lis jo pa ties vi du je esan-
čio mo te riš ku mo. Ar ba vy ras mo te riai tu rė tų bū ti ne tik gre ta esan tis 
as muo, bet ir sim bo lis jos vi du je esan čio vy riš ku mo. Pla tes nis po-
žiū ris į va di na muo sius pa to lo gi nius at ve jus pra ple čia pa ties reiš ki nio 
su vo ki mą, o šiuo at ve ju – vy ro ir mo ters san ty kių sam pra tą. Po etas 
sa vo gi les nį po žiū rį į vy ro ir mo ters san ty kius bei jų sim bo li nę pras-
mę iš reiš kia ei lė mis:

Aš my lė jau ta ve tau ne ži nant,
Tau ne ži nant ta ve aš my liu.
Ma no mei lė pla ti kaip žvaigž dy nai,
Kaip žy dė ji mas lau ko gė lių.
Ar my lė jai ma ne, ne ži no jau, 
Ar my lė si, pa klaus ti bi jau,
Ei siu, ei siu rug sė jui laš no jant –
Į ta ve, kaip lig šio lei ėjau…

    A. Jo ny nas

Kiek vie nas, nors kiek pra mo kęs at pa žin ti sa vo Ani mą ar Ani musą, 
jau, ga li ma sa ky ti, gi liau pa ži no sa ve ir tas jė gas, ku rios iš ju di na žmo-
giš ką sias bū ty bes. Jis jau bus bent šiek tiek pa si nė ręs į ko lek ty vi nės 
pa są mo nės gel mes. Ta čiau per anks ti ir per drą su teig ti, jog jis jau 
per plau kė vi są pa są mo nės van de ny ną, ku ris, kaip ži no me, yra be ri bis. 
Sun ku ti kė tis, jog iš ty ri nė si me vi są šį van de ny ną. Ne ga li me ži no ti, 
kiek iš jo ga li iš kil ti ar che ti pų. Mes te ga li me api brėž ti ir kiek įma no-
ma pa žin ti bent tuos, ku rie yra svar biau si ir stip riau siai mus vei kia.

Sa vo ant ro sios pu sės ar ba Ani mos/Ani muso įjun gi mą (in teg ra ci ją) 
į sa ve, o pla tes ne pras me, są mo nės ir pa są mo nės są jun gą sim bo liš kai 
iš reiš kia ie ro ga mi ja ar ba šven to ji san tuo ka. Ves tu vė mis daž niau-
siai bai gia si ste buk li nės pa sa kos. Dangaus karalystė Evangelijose 
lyginama su vestuvėmis. Apie šven tą ją ar ba dan giš ką ją san tuo ką 
kal ba ir vi si mis ti kų raš tai. Sim bo liš kai ją vaiz duo ja ka ra lių ar ba ka-
ra liš kų jų žvė rių – liū tų po ra.
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MO TE RYS  IEŠ KO  ANI MUS

Šat ri jos Ra ga nos ap sa ky mas Dėl ko ta vęs čia nė ra  yra raiš kus 
di džiu lio il ge sio kon kre čiam as me niui pa vyz dys. Nors tai ir švie sus 
il ge sys, ta čiau vis tik tė ra vi di nio vy ro – Ani muso pro jek ci ja į iš orę: 
Nu ei tu mėm kar tu į gi re lę ant upės kran to, sės tu mės po lie pa, ta vo 
nu my lė ta, ir klau sy tu mės, ką mums sa ko gam ta, ir ką pa sa ky tu me 
vie nas ki tam.(…) Pa sa ky čiau tau vi sas sa vo jau nas min tis, vi sus sa
vo jaus mus, iš verk čiau vi sus skaus mus ant ta vo krū ti nės, o tu ma ne 
nu liū du sią pa links min tu mei. Kiek vie nas ma no šir dies jaus mas at ras tų 
at gar sį ta vo šir dy je… kaip vi sa dos, kai kar tu su ma ni mi ver kei, juo ka
vai kar tu. Dėl ko, ak dėl ko, nė ra čia ta vęs ! (…) Taip įsi py nei į ma no 
gy ve ni mą, taip vi sos ma no min tys ir dar bai su si jun gė su ta vi mi, jog, 
ką tik dir bu, kur tik ei nu die ną ar nak tį, va sa rą ar žie mą – vi sur ir 
vi sa dos trūks ta man ta vęs!… Bu vai gy vy bė ma no gy ve ni mo, dva sia 
ma no dva sios; sau lė ma no !… Dėl ko ta vęs čia nė ra?! Įvai riai ga li ma 
ver tin ti šį skau dų ir švie sų il ge sį. Gel mi nės psi cho lo gi jos po žiū riu 
ši toks per daug prie rai šus il ge sys ne tik vi so ke rio pai žei džia žmo gų, 
bet ne lei džia jam bū ti sa vi mi ir su lė ti na ar net vi sai su stab do jo sa-
vęs ieš ko ji mą. Vi sa, kas per daug, yra nuo dė mė, – sa ko Šv. Raš tas.

Kun. J. Zdebs kis sa vo die no raš čiuo se mi ni ne ma žai jį įsi my lė ju sių 
mo te rų. J. Zdebs kis sten gė si su pras ti, ko dėl mo te rys jį my li ir ko kia 
joms pras mė my lė ti ku ni gą, ku ris yra su riš tas skais tu mo įža dais. Jis 
bu vo ge ras psi cho lo gas ir su pra to, kad to je, at ro do, be pras mė je mo-
te rų mei lė je ku ni gams, Die vas tu rė jo kaž ko kį tiks lą, ku ris gal būt jam 
bū tų bu vęs aiš kes nis, su si pa ži nus su gel mi ne psi cho lo gi ja. Ga li ma 
teig ti, kad mo te rims jis bu vo tre čios pa ko pos Ani muso įvaiz dis. Štai 
ke le tas iš trau kų iš jo die no raš čių:

Ko dėl jos pa mi lo? Leng viau sia pa sa ky ti – sie kė lai mės. Ta čiau 
kai ku rioms tai pa lie tė kaž ko kią pa slap tin gą sty gą (nors ne vi soms – 
ko dėl taip?). To ne bu vo sie kia ma, – tai sa vai me.

Steng da vau si iš si kal bė ti. Tai bu vo di di mo ters psi cho lo gi jos 
mo kyk la. Ką tai reiš kia joms – ne ži no jau ta da. Tai bu vo ty ras no ras 
pa dė ti pa žin ti Jė zų. Tai ne bu vo flir tas. Ar dėl to ga liu bū ti ra mus? Ją 
už jau čian tis, ją su pran tan tis pa kal bi ni mas, taip, kaip drau gas (ku rio 
ji il gi si) pra kal bin ti ga lė tų, lai mi jos at vi ru mą. Tai man di de lė stu di ja. 
Be abe jo, tuo Jė zus tu rė jo kaž ko kį tiks lą.
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Pa aiš kė jo mo ters mei lės at mai nos. Tik tvir to cha rak te rio mo te rys 
sa vo mei lę re gu liuo ti mo ka: jau čia tak tą, su ge ba il gai ne si ma ty ti, 
sa vo mei le ne tap ti naš ta, nie ko ne rei ka lau ja sau.

 Vie nos mo te rys my li egois tiš kai – tur būt tos, ku rios gy ve ni me 
dar ne iš mo ko ei ti au kos ke liu. Jos ver žia si kuo daž niau bū ti kar tu, 
pa vy di ki toms, sie kia kū no ma lo nu mo. Ki tos – jų ma žu ma – su ge ba 
my lė ti tik rai pa si au ko ja ma mei le.

Šv. Mer ge le, be abe jo Jė zus no ri, kad tai pa nau do čiau jų as me ny
bių, jų mei lės Jė zui ug dy mui. Ta vy je vil tis. – Jų kon tak tą su sa vi mi 
pri va lau re gu liuo ti – kad vel tui ne itų lai kas. (iš ryš kin ta mū sų)

Tai bu vo pir mą kar tą ma to ma lan ky to ja. Pra kal bė jom pus an tros 
va lan dos: kaip rei kia ku ni gą my lė ti, apie mąs to mą ją mal dą. Pa ga liau:

– Bet aš my liu… jus… ir pa slė pė sa vo vei dą, kak ta at si rem da ma 
į sta lą (ji sė dė jo)…

Pra šiau ją, kad su tik tų sa vo il ge sį au ko ti už nu si dė jė lius, kad iš
mok tų pri si min ti, jog tai, kas ma ny je jai pa tin ka, yra Die vo Kū rė jo 
nuo sta bu mo ma žy tis spin du lė lis ir dėl to tu ri bū ti my li mas Die vas. 
Tik trys mė ne siai kai ji čia ir ma ne pa žįs ta…

– Ma ne ža vi jū sų au ka. Kai iš gir dau pa moks lus… Pa ga liau pa ti 
ne ži nau ko dėl…

Ji ne gal vo ja apie šei mą, apie nuo dė mę. Ši mei lė jai ne ke lia pa
gun dų. Tik pa bū ti kar tu, pa kal bė ti… Taip il gu bū ti vie nai…  Mei lė 
– tai baus mė žmo gui už tai, kad ne mo ka bū ti vie nas, – sa ko ja po nų 
pa tar lė. Ši pa tar lė iš reiš kia min tį, kad prie rai ši mei lė ne tik ap sun ki na 
žmo gaus gy ve ni mą, bet ir truk do sa vęs ieš ko ji mui.

No rint, kad mei lė bū tų ty ros są ži nės sau go to ja, ža din tų ri te riš ku
mą, ne rei kia daž nai bū ti kar tu. O taip my lė ti – my lė ti ne ma ty da mos – 
pa jė gia tik stip raus cha rak te rio, gi laus ti kė ji mo mo te rys – ki tos puo la 
į iš kry pi mus. Ir ne ži nau, ar tai joms ne ša nau dą ir ar ga li ma to kios 
mei lės iš veng ti. (…) Šv. Mer ge le, pa dėk man šio je vie to je su pras ti. 
Ko no ri iš ma nęs šio je sri ty je Jė zus? Ar per ma no kal tę gy ve ni mo 
ob jek ty ve nuo lat at si du ria mo te rys? Ko dėl jos ma ne my li?

Pa klau siau:
– Ar ga li bū ti mer gi nos pa šau ki mas my lė ti ku ni gą ir sa vo gy ve

ni mo au ka bū ti jam pa dė jė ja?
– Ži no ma, ga li! 
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At sa ky mas ver tas gel mi nės psi cho lo gi jos. Be abe jo, taip at sa ky-
tų ne vi sos mo te rys, o tik tos, ku rių jau ne be val do pir mos ir ant ros 
pa ko pos Ani muso da lys. Kaip leng vai iš si spren džia mer gi nų mei lės 
ku ni gams pro ble ma! Tik tos ga li my lė ti, ku rios su pran ta pa slap tį il
gė tis kan čios – rašo kun. J. Zdebskis. 

 Daž niau siai žmo gus tik per kan čią są mo nė ja ir at ran da sa vy je 
aukš tes nius Ani mos ar ba Ani muso  sluoks nius. Ir „mei lės tri kam-
piai“, apie ku riuos kal bė jo me, vi sa da su ke lia kan čią, pa že mi ni mus, 
pa vy dą, nuos kau das. Ken tė da mas žmo gus ap va lo sa vo mei lę nuo 
že miš kų ver ty bių ir pri si ri ši mų. O sva biau sia, kad at ran da sa vy je tai, 
ko ieš ko jo iš orė je.
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PER SO NA AR BA VI SUO ME NI NĖ 
SA VAS TIES DA LIS

PER SO NOS   API BRĖ ŽI MAS 

Sa vęs ieš kan tis žmo gus su si du ria su dau gy be kliū čių. Vie na iš 
daž niau siai pa si tai kan čių kliū čių yra va di na ma sis Per so nos (kau kės) 
ar che ti pas ar ba Sa vas ties vi suo me ni nė da lis. Per so na – tai ta mū sų 
da lis, ku ri įkū ni ja vi suo me ni nį – kul tū ri nį as me ny bės ak ty vu mą. Pa-
pras čiau sa kant, tai žmo gaus įver ti ni mas vi suo me ni niu, kul tū ri niu ir 
ypač jo kar je ros po žiū riu. „O, kiek jis daug gy ve ni me pa sie kė“, – sa-
ko me apie įžy mų kul tū ros ar vi suo me nės vei kė ją ar ba apie tur tin gą 
žmo gų. Per so nos, kaip žmo gaus vi suo me ni nių san ty kių san kau pos, 
bū ti nu mą są ly go ja žmo gaus psi chi kos so cia li nė pri gim tis.

Per so na – tai ta žmo gaus as me ny bės da lis, ku ri vi saip prie ši na si 
ta pi mui sa vi mi ar ba in di vi du a ci jai. Ka dan gi tam tik ros vi suo me ni nės 
pa rei gos ir rei ka la vi mai prieš ta rau ja at ski ros as me ny bės po rei kiams, 
tai pa na šiai ir žmo gaus dva sio je yra tam tik ros veik los sri tys ar ba 
kryp tys, ku rios dėl sa vo ko lek ty vi nės pri gim ties prieš ta rau ja in di vi du-
a liems po rei kiams. Per so na kaip vi suo me ni nis ar che ti pas, ku rį su da ro 
iš ti sa nuo lai dų ar su si ta ri mų sis te ma, yra bū ti nas gy ve nant vi suo me-
nė je. Per so nos šak nys yra pir mykš tė je (pri mi ty vio je) psi chi ko je. Šis 
ar che ti pas yra rei ka lin gas ir bū ti nas sa vęs ieš ko ji mo pra džio je, ta čiau 
vė liau jis tam pa kliū ti mi. Toks yra daž nai pa si reiš kian tis au gi mo dės-
nis: Tai, kas bu vo rei ka lin ga, tam pa kliū ti mi.

Per so nos for ma vi ma sis pra si de da ta da, kai pir mykš tė je ben druo-
me nė je at si ran da ga li my bė vys ty tis in di vi du a ly bei, kas rei ka lau ja tam 
tik ros da lies ko lek ty vi nės psi chi kos nu slo pi ni mo. Taip žmo gus vis 
la biau tam pa sa vi mi, t. y. vis ma žiau pri klau so mas nuo ko lek ty vi nės 
psi chi kos. Pir mykš tės ben druo me nės na rio as mens vys ty ma sis yra 
ma gi nės įta kos ir pa gar bos klau si mas. Ypa tin gi ir be si ski rian tys nuo 
ki tų iš orės api pa vi da li ni mo, pa puo ši mo ele men tai su ku ria sak ra lų 
at si ri bo ji mą, ku ris tam pa dar stip res nis, jei as muo yra įval dęs ri tu a li-
nes pa slap tis. Taip pir mykš tės ben druo me nės žmo gus ku ria apie sa ve 
kiau tą, ap val ka lą – Per so ną ar ba kau kę. Kaip ma ty ti iš api brė ži mo, 
Per so na tė ra gry nai iš ori nis da ly kas. La bai pa na šiai el gia si ir šiuo lai-
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ki niai žmo nės, ypač pa aug liai, mo te rys ir svar bias pa rei gas už iman tys 
as me nys, ku rie iš ori nė mis prie mo nė mis – dra bu žiais, pa puo ša lais, 
uniformomis ar ri tu a lais – sie kia iš si skir ti iš ki tų tar po.

Žo dis „per so na“, ku ris dau ge ly je kal bų reiš kia „as me ny bė“, yra 
ki lęs iš lo ty nų kal bos žo džio per so na. Se no vė je jis reiš kė kau kę su 
ru po ru prie bur nos. To kio mis kau kė mis nau do jo si se no vės Grai ki-
jos ir Ro mos ak to riai, vai din da vę at vi ruo se am fi te at ruo se. Tai bu vo 
kau kės, per ku rias gar sas at ei da vo iki žiū ro vų (žo dį per so na su da ro 
prieš dė lis  per, ku ris lie tu viš kai taip pat reiš kia per, ir šak nis so nus, 
ku ri reiš kia gar sas; lo ty niš kas veiks ma žo dis  per so no reiš kia gar siai 
skam bė ti ar kal bė ti, reikš ti pa gar bą). Kaip ak to riai nu si i ma kau kes po 
vai di ni mo, taip ir mir tis su nai ki na žmo gaus Per so ną (įvaiz dį, imi džą). 
Ame ri kie čių fi lo so fas A. Uot sas šia pras me taip sa ko: Pa na šiai kaip 
ak to rių drau gai ei na jiems dė ko ti ir svei kin ti už ge rą vai dy bą, taip 
ir mirš tan čio jo drau gai tu rė tų su si rink ti, kad pa dė tų jam nu si im ti 
že miš ko jo vaid mens kau kę. Mirš tan čia jam rei kė tų pa dė ko ti už vai
dy bą ir pa gerb ti jį šam pa nu ar ki to kiais ri tu a lais, ku riuos pa si ren ka 
mirš tan ty sis, pa žy mint jo di dį jį pra bu di mą mir štant.

Per so nos ar ba iš ori nės kau kės dė ka žmo gus iš si ski ria iš ko lek ty-
vi nės psi chi kos. Kuo tam priau as muo su si ta pa ti na su sa vo Per so na, 
tuo la biau jis ati trūks ta nuo ko lek ty vi nės psi chi kos. Taip pa si reiš kia 
Per so nos rei ka lin gu mas žmo gaus ke ly je į sa ve. Ta čiau Per so na yra tik 
in di vi du a ly bės pa kai ta las. Ir, be abe jo, žmo gaus vys ty ma sis anks čiau 
ar vė liau su si durs su ši ta Per so nos kau ke, ku ri tam pa kliū ti mi ke ly je 
į sa ve. Kaip ma ty si me vė liau, tai la bai aiš kiai yra pa sa ky ta vi so se 
di džio sio se re li gi jo se. Re li gi ja rei ka lau ja iš ti kin čių jų nu si že mi ni-
mo, ki taip sa kant, Per so nos su nai ki ni mo, o gel mi nė psi cho lo gi ja ne 
tik rei ka lau ja to pa ties, bet ir pa aiš ki na šią bū ti ny bę šiuo lai ki niam 
žmo gui su pran ta ma kal ba. Su pran ta mo aiš ki ni mo taip trū ko, kad 
net ti kin tie ji ėmė ne be su pras ti nu si že mi ni mo pras mės ir ma ny ti, kad 
nu si že mi ni mas ne be tin ka šiuo lai ki niam žmo gui. Ma to me, kad ir vėl 
gel mi nė psi cho lo gi ja pa re mia re li gi nes tie sas.

Per so nos ar che ti po pri gim ties su vo ki mas yra ypač svar bus, nes 
be veik vi sos pri mi ty vio sios Per so nos sa vy bės iš lie ka ir da bar ti nė je 
vi suo me nė je. Ma giš ka Per so nos pri gim tis at si spin di ezo te ri niuo se 
ran guo se, pvz., adep tas, pa švęs ta sis, ma gas, žy nys, bur ti nin kas. Mū-
sų lai kais pa si kei tė tik pa va di ni mai: eks tra sen sas, pa ra psi chologas, 
bio e ner ge ti kas. Kiek vie na re li gi ja, ta me tar pe ir krikš čio ny bė, tu ri 
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sa vuo sius Per so nos ran gus ir ti tu lus: po pie žius, kar di no las, vys ku pas, 
aba tas, ka nau nin kas ir pan. Per so na iš reikš ta ir pro fe si niuo se ka riš kių 
bei po li ti kų ran guo se bei ti tu luo se: ge ne ro las, ka pi to nas, pro fe so rius, 
do cen tas, pre zi den tas, prem je ras ir t.t. Be veik vi sas Per so nos ap raiš-
kas ly di ir iš ori nis api pa vi da li ni mas: uni for mos, re ga li jos, žen klai, 
or di nai, me da liai ir pan. Kuo stip res nis Per so nos ar che ti pas žmo gaus 
pa są mo nė je, tuo stip res nė yra iliu zi ja ta pa ti nant Per so ną su sa vo in-
di vi du a lu mu ar ba Sa vas ti mi.

In di vi du a ci ja ar ba Sa vas ties ieš ko ji mas vi sa da su si du ria su sun-
ku mais ir yra dau giau naš ta, ne gu grei tai pa jau čia mas gė ris. Ke lio nė 
į sa ve nė ra pa trauk li, nes jos vai siai su bręs ta ne greit, o ir su bren dus 
jais ne pa si pui kuo si prieš ki tus, kaip kad su Personos ap raiš ko mis. 
To dėl tiek ne daug są mo nin gai ei nan čių Sa vas ties ieš ko ji mo ke liu.

Le gen da apie šv. Kris tu pą įtai giai vaiz duo ja sa vęs ieš ko ji mo ke-
lio nės sun ku mus. Šv. Kris tu pas yra vi sų ke liau to jų glo bė jas ir to dėl 
jo gy ve ni mas ge rai tin ka sim bo liš kai pa vaiz duo ti in di vi du a ci jos ke-
lio nę. Le gen da pa sa ko ja, jog Kris tu pas bu vo ne pa pras tai stip rus ir 
tuo di džia vo si. Ir pa no rė jo jis tar nau ti tik stip riau sia jam. Iš pra džių 
jam at ro dė, kad stip riau sias yra ka ra lius ir jis jam tar na vo. Po kiek 
lai ko Kris tu pas pa ma tė, jog ka ra lius bi jo šė to no. Ta da jis pa li ko ka
ra lių ir ėmė tar nau ti šė to nui. Ta čiau su pra tęs, kad ir šė to nas bi jo si 
Nu kry žiuo to jo, nu spren dė tar nau ti Kris tui, jei gu jį su ras. Ir Kris tu pas 
ėmė si ieš ko ti Kris taus. (Vė liau ma ty si me, jog tai vie nas iš Sa vas ties 
sim bo lių). Il gai jis jo ieš ko jo. Pa ga liau jam vie nas dva siš kis pa ta rė 
lauk ti Kris taus prie upės bras tos. Ir taip Kris tu pas ta po kel ti nin ku. 
Bū da mas la bai stip rus, jis ant sa vo pe čių per neš da vo žmo nes per upę.

Daug me tų jis pra lei do prie upės, ne šio da mas žmo nes. Vie ną tam
sią, vė juo tą nak tį pa si pra šė per ke lia mas per upę ma žas vai ke lis. (Vai-
kas – vie nas iš daž niau siai pa si tai kan čių Sa vas ties sim bo lių). Leng vai 
Kris tu pas už si kė lė vai ke lį ant sa vo ga lin go pe ties, bet su kiek vie nu 
žings niu jo naš ta da rė si vis sun kes nė ir sun kes nė. Kai jis pa sie kė upės 
vi du rį, pa ju to, jog ne ša tar si vi są pa sau lį. Ta da jis su pra to, kad ne ša 
Kris tų. Kris tus at lei do jam kal tes ir do va no jo am ži ną jį gy ve ni mą.

Sa vas ties ieš ko ji mas – sun ki ke lio nė, kar tais la bai pri sle gian ti 
ieš ko to ją, ta čiau su ras to ji Sa vas tis iš lais vi na žmo gų ir do va no ja jam 
am ži ną jį gy ve ni mą, kaip ir le gen do je apie šv. Kris tu pą.

Per so ną, ku ri yra Sa vas ties pa kai ta las, kaip jau sa ky ta, su da ro 
aiš kiai pra ei nan tys ir lai ki ni da ly kai. Per so na yra as mens sa vy bė ar 
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ap raiš ka, prie šin ga žmo gaus tik ru mui, jo es mei. K. Jun gas ra šė: Mes 
ne nu si kal si me tie sai sa ky da mi, kad Per so na yra tai, kuo žmo gus iš 
tik rų jų nė ra, bet tas, kuo jis pats sa ve lai ko ir ki ti jį to kiu lai ko.

PSI CHI NĖ IN FLIA CI JA AR BA SA VĘS IŠ PŪ TI MAS

Per so nos ar che ti po įta ka įvai riais bū dais truk do Sa vas ties ieš-
ko ji mą, jį iš krei pia ir nu ve da į ak li gat vį. Vie nas to kių ak li gat vių yra 
va di na mo ji psi chi nė in flia ci ja (lot. in fla tio – iš pū ti mas). Ši ana li ti nės 
psi cho lo gi jos są vo ka reiš kia per ne lyg di de lį as me ny bės iš si plė ti mą 
ar ba Per so nos iš pū ti mą. Taip at si tin ka, kai žmo gus įjun gia (asi mi liuo-
ja) į sa vo są mo nę pa są mo nės tu ri nį ir su juo su si ta pa ti na bei su pa-
na šė ja. Gy ve ni miš ka ar ba psi cho lo gi nė to kios as me ny bės in flia ci jos 
ar iš si pū ti mo iš raiš ka yra di dy bės ma ni ja ar ba ne pil na ver tiš ku mo 
jaus mas. Jei gu tai pa si reiš kia veik lu mu, tuo met ko lek ty vi nė as mens 
da lis ple čia sa vo veik los sri tį, ir žmo gų ap sė da di dy bės ma ni ja, o 
jei gu tai pa si reiš kia slo pi ni mu, ta da ple čia si ken tė ji mo sfe ra ir iš to 
ky la ne pil na ver tiš ku mo jaus mas.

In flia ci ja ar ba as me ny bės iš si pū ti mas yra nu to li mas nuo Sa vas ties 
ir ju dė ji mas prie šin ga sa vęs at ra di mui kryp ti mi. Iš si pū ti mo po vei-
ky je di dė ja žmo gaus as me ny bės (psi chi kos) su si skal dy mas, di dė ja 
są mo nin gų ir ne są mo nin gų nuo sta tų prieš ta ra. To kiais at ve jais la bai 
pa di dė ja sap nų iš ly gi nan čio ji ar ba kom pen sa ci nė funk ci ja. Pa pras čiau 
sa kant, sap nai žmo gų ban do per spė ti, nes jie daž nai iš lie ka vie nin te-
liu til tu, jun gian čiu žmo gų su Sa vas ti mi. As me ny bės iš si pū ti mo ar ba 
in flia ci jos at ve ju žmo gus be veik ne krei pia dė me sio į ki tus žen klus ar 
per spė ji mus: reiš kia si vien jo iš pūs ta sis aš. 

Sap nai ga li pa ro dy ti la bai pa di din tas tė vų įta kos ar ba tar ny bi nių 
pa sie ki mų pa sėk mes. To kiu at ve ju sap nai pie šia ne sėk mes, pvz., ne pa-
aiš ki na mų vi suo me ni nių ne lai mių ar žlu gi mo vaiz dus – tuo bai ses nius, 
kuo sap nuo to jo pa dė tis ir įta ka yra la biau už tik rin ta ir at ro do ne pa ju-
di na ma. To kio  sap no pvz.: Di de lė sa lė, ku rio je vyks ta kon cer tas. Aš 
sė džiu šiek tiek ato kiau ir ži nau, jog man rei kės šį kon cer tą ver tin ti. 
Kon cer tas la bai il gas, kaip ta ry bi niais lai kais: dai nuo ja cho rai, liau
dies šo kiai, ju bi lie ji nių ei lių skai ty mas. Man nuo bo du ir aš gal vo ju: 
„Nors grei čiau vis kas baig tų si“. Pa ga liau kon cer tas bai gia si. Ži nau, 
kad man rei kia ei ti į sce ną ir pa svei kin ti nu ga lė to jus. Ei nu, pa ten ku 
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į už ku li sius, il gai klai džio ju tam siais ko ri do riais, nie kaip ne ga liu 
pa tek ti į sce ną. Vi sur len tos, dul kės. Gal vo je min tis: „Vis tiek jau 
vi si iš si skirs tė“. Pa ga liau prie ky je ma tau švie są ir su pran tu, kad ten 
sce na. Bė gu į sce ną ir ne ti kė tai pra smen gu že myn, o ran ko se lai kau 
di džiu lę kvai lą puokš tę. Čia sap nas bai gia si. 

Šis sap nas ga na aki vaiz džiai pa ro do ne ati ti ki mą tarp tvir tos 
so cia li nės sap nuo to jo pa dė ties (iš tie sų ji yra tvir ta) ir jo tik ro sios 
pa dė ties. Są mo nin ga sap nuo to jo nuo sta ta sė di sa lė je ir nuo bo džiau-
ja. Sap nuo to jas sap ne at ro do tik ra Per so na: jam rei kia ver tin ti ki tų 
dar bus. Pa są mo nė ro do ki tą vaiz dą: sap nuo to jas klai džio ja dul kė tais 
už ka bo riais, vė luo ja, ne ran da sce nos. Sap no pa bai go je kri ti mas že myn 
su gė lių puokš te ran ko se yra sap nuo to jo pa di din to sa vęs ver ti ni mo 
iš ly gi ni mas (kom pen sa ci ja), ku rį at lie ka pa są mo nė. Tas kri ti mas že-
myn yra svar biau sias sap no pa mo ky mas sap nuo to jui. Sap no vaiz dai 
– kon cer tas, sce na, gė lių puokš tė – ge rai iš reiš kia Per so nos sim bo li ką, 
ku ri yra mū sų gy ve ni mo iš ori nė pu sė.

Per so na sap nuo se pa si ro do vei kė ju su aiš kiai iš reikš tu iš ori niu 
api pa vi da li ni mu: puoš niais dra bu žiais, pa puo ša lais, pa si žy mė ji mo 
žen klais, gė lių puokš tė mis ar ba vis kas vyks ta puoš nia me in ter je re. 
Žmo gus su stip ria Per so na, ku ri ta ry tum šar vas at ri bo ja jį nuo Sa-
vas ties, ga li pa ma ty ti sap ne sa ve nu ogą, su per plėš tais dra bu žiais ar 
iš si te pu sį pur vu. Jei pa są mo nė no ri pa ro dy ti iš pūs tus žmo gaus po rei-
kius vi suo me ni nei pa dė čiai ar ba sie kį val dy ti ki tus, tai sap nuo to jas 
ma tys sa ve po li ci nin ko, dre si ruo to jo, griež to pe da go go, pri žiū rė to jo 
ar ba pa klus naus ver go vaid me ny se.

Sa vas ties ieš ko ji mo ke ly je bū ti na ne tik su vok ti iš krei pian čią Per-
so nos įta ką, bet ir ją įveik ti. Per so nos įvei ki mas yra su si jęs su dau giau 
ar ma žiau skau džiu tu rė tų gy ve ni mo nuo sta tų są mo nin gu at si sa ky mu. 
Pa sak K. Jun go, tai pri me na ma žą jį pa sau lio su griu vi mą. O griū vant 
pa sau liui, vis kas vėl virs ta į pra di nį cha o są. Rei kia pra dė ti sa ve kur ti 
iš nau jo. To kiu at ve ju žmo gus jau čia si pa lik tas li ki mo va liai ir pa si-
me tęs, tar si ne te kęs vai ro ban gų blaš ko mas lai vas.

Toks „sa vęs su nai ki ni mas“ yra rei ka lin gas tam, kad ga lė tų gim ti 
nau jas žmo gus. Ir kuo daž niau taip įvyks ta, tuo ge riau, nes per di de lis 
sa vęs „su nai ki ni mas“ ga li pa da ry ti ir ža los, jei gu žmo gus ne pa jėgs 
to pa kel ti. Di de lis „ma žo jo pa sau lio su griu vi mas“ at si tin ka stip riems 
ir va lin giems žmo nėms, ku rie il gai ga li veik ti la bai kryp tin gai ar ba 
il gai kaž ką slo pin ti. Gy ve ni mas pa tei kia ne ma žai pa vyz džių, kai il gai, 
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kryp tin gai ir sėk min gai vei kusį žmo gų su stab do li gos, ne lai mės ar 
ne ti kė tas jė gų pra ra di mas. Vie nas as muo pa sa ko jo, jog bu vęs la bai 
ener gin gas ir daug pa sie kęs me džia gi nė je sri ty je, o da bar, pa sak jo, 
„ga liu tik gu lė ti ir žiū rė ti į lu bas“. Sa vas tis su ke lia „ma žą jį pa sau lio 
su griu vi mą“ ar ba, kaip bu vo mi nė ta įva de, „pa kvie čia“ žmo gų į ke-
lio nę, t. y. ver čia jį su si mąs ty ti ir pa keis ti gy ve ni mo nuo sta tas. 

Fa na tiš ka po li ti nė veik la men kai de ri na si su sa vęs ieš ko ji mu. Ne-
sun ku su pras ti, jog to kia veik la la bai pa de da įsi tvir tin ti vi suo me ni nė je 
pa dė ty je, o to kiu at ve ju gre sia Per so nos ar che ti po su ak ty vė ji mas, 
ku ris truk do tap ti sa vi mi. Vie nas vy ras, ku ris bu vo vi siš kai pa si šven-
tęs sa vo ša lies iš lais vi ni mui nuo prie šų oku pa ci jos, su sap na vo to kį 
sap ną: Su gru pe sa vo drau gų pat rio tų jis li pa laip tais į mu zie jaus 
pa lė pę. To je pa lė pė je yra juo da sa lė, ku ri at ro do kaip lai vo ka ju tė. 
Vi du ti nio am žiaus, so li džios iš vaiz dos mo te ris ati da ro du ris. Ji yra 
tos ša lies, ku riai pri klau so sap nuo to jas, na cio na li nio did vy rio duk tė 
(šis na cio na li nis did vy ris prieš ke le tą am žių ban dė iš va duo ti ša lį nuo 
pa ver gė jų, ta čiau duk ters jis ne tu rė jo).

Sa lė je jie pa ma tė por tre tus dvie jų aris tok ra čių, ap si ren gu sių 
puoš niais rū bais. Kai lan ky to jus su ti ku si mo te ris pra dė jo pa sa ko ti 
apie tuos du pa veiks lus, jie ne ti kė tai at gi jo. Iš pra džių su mirk sė jo 
ir pa ju dė jo akys, pas kui pa si ro dė, jog por tre tai kvė puo ja. Nu ste bę 
vi si nu ė jo į pa skai tų sa lę, kur to ji pa ti juos su ti ku si mo te ris ža dė jo 
pa pa sa ko ti apie šį reiš ki nį. Ji pa aiš ki no, kad jos in tui ci ja ir jaus mai 
pa dė jo tiems por tre tams at gy ti. Ta čiau vie nas da ly vau jan čių pa si pik
ti nęs pa sa kė, jog jiems aiš ki nan ti mo te ris iš ėjo iš pro to, o kai ku rie 
net iš ėjo iš pa skai tų sa lės. 

Reikš min ga šia me sap ne yra tai, kad Ani mos pa vi da las (mu zie jaus 
gi dė) yra tik sap no kū ri nys. Jos var das su tam pa su tos ša lies na cio-
na li nio did vy rio var du. Tas var dų su ta pi mas ro do, kad šiais lai kais 
ne rei kia steng tis, kaip to li mo je pra ei ty je, ko vo ti už ša lies lais vę iš oriš-
kai. Sap nas sa ko, kad da bar iš lais vi na mą jį dar bą at lie ka sap nuo to jo 
sie la (Ani ma), at gai vin da ma pa są mo nės pa vi da lus. Por tre tai, ka ban tys 
mu zie ju je, yra mi rę pra ei ties pa vi da lai. Ga na daž nai vi si pa są mo nės 
pa vi da lai mums yra tar si mi rę, kol mes ne pa ste bė sim, jog jie gy vi 
ir reikš min gi. Kai Ani ma, bū da ma jai bū din ga me dva si nio va do vo 
vaid me ny je, ap mąs to pa vi da lus (sap ne pa sa ko ja apie pa veiks lus), 
už megz da ma su jais in ty mų ir emo ci nį ry šį, jie at gy ja. 

Sap ne pa si pik ti nę žmo nės (dėl Ani mos aiš ki ni mo, jog ji at gai vi-
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nan ti por tre tus) vaiz duo ja tą sap nuo to jo sa me ny bės da lį, ku ri pa si duo-
da ben druo me ni nių nuo mo nių įta kai ir truk do psi chi kos pa vi da lams 
at gy ti bei juos ne igia. Ši be si prie ši nan ti as me ny bės da lis ne su ge ba 
iš si va duo ti nuo mąs ty mo at spau dų ir pro to prie ta rų. Ta čiau sap nas 
ro do, jog mū sų lai kais tik ra sis iš si lais vi ni mas ga li pra si dė ti tik kar-
tu su  psi cho lo gi niu (vi di niu) pa si kei ti mu. Ku riam tiks lui iš lais vin ti 
ša lį, jei gu žmo gus ne tu ri ap mąs ty tos gy ve ni mo pras mės, dėl ku rios 
ver ta bū ti iš lais vin tu? 

Lais vė įgy ja pras mę tik ta da, jei ji nau do ja ma kam nors reikš min-
gam kur ti. Prie šin gu at ve ju lais vė žmo gų ga li ves ti net į sa vi nai ką. 
Lie tu va ir ki tos ša lys ne se niai iš trū ko iš bu vu sios So vie tų Są jun gos 
im pe ri jos, o da bar pa čios ver žia si į NA TO ir į Eu ro pos Są jun gą – ir 
taip jau įvyko. Tai dės nin ga, nes šiais vi suo ti nių ry šių ir jun gi mo si 
lai kais ne įmanoma lik ti iš oriš kai ne pri klau so mu. Da bar tap ti lais vu 
ga li ma tik vi di niai. Ki taip ir bū ti ne ga li, nes be si vys tant ci vi li za ci jai 
įma no ma tik vi di nė dva si nė lais vė. Juk teks tap ti ne tik Eu ro pos, bet 
ir vi sos Že mės pi lie čiu. Tai dar vie na prie žas tis, ko dėl su ras ti gy ve-
ni mo pras mę yra svar biau sias žmo gaus gy ve ni mo už da vi nys. To dėl 
ta pi mas sa vi mi ar ba Sa vas ties ieš ko ji mas yra pir ma ei lis žmo gaus 
gy ve ni mo tiks las, ku riam Per so na yra di džiau sia kliū tis.

Žlun gant Per so nai, o ki taip sa kant „griū vant ma ža jam pa sau liui“ 
žmo gui ten ka keis ti  nuo sta tas ir per ver tin ti  gy ve ni mo ver ty bes: jis 
pa ten ka į kryž ke lę. Jam ten ka rink tis: pa suk ti tik ruo ju Sa vas ties ieš-
ko ji mo ke liu, ku ris veda di džiau sio pa si prie ši ni mo kryp timi, ar ba 
pa si rink ti ma žes nio pa si prie ši ni mo kryp tį, ku ri yra  klai din ga. Ga na 
daž nai žmo gus pa si ren ka ma žes nio pa si prie ši ni mo li ni ją ir pa ny ra 
at gal į ko lek ty vi nę pa są mo nę, ku ri vėl ima va do vau ti žmo gaus psi-
chi niam gy ve ni mui. Ta da ga li mi du at ve jai. Pir ma sis, tai grįž ta ma sis 
(re gre sy vi nis) Per so nos at sta ty mas, ku rio me tu žmo gus su si ran da 
sau nau ją vaid me nį. O ant ruo ju at ve ju jis su si ta pa ti na su ko lek ty vi ne 
psi chi ka. Šiuo at ve ju ma to me pa vyz di nį jau mi nė tos in flia ci jos ar ba 
iš si pū ti mo reiš ki nį. Su si ta pa ti nęs su ko lek ty vi ne psi chi ka ar ba, ki taip 
pa va di nant, su vi suo ti niu in for ma ci niu lau ku, žmo gus įsi vaiz duo ja 
esąs tas, ku riam pa ti kė tos slap tos ži nios ar ba jis skel bia si įga vęs die-
viš ką iš min tį, ta pęs pra na šu ar net pa čiu Die vu. 

Aki vaiz du, jog su si ta pa ti nęs su ko lek ty vi ne pa są mo ne žmo gus 
jaučiasi labai svarbus, o, kal bant re li gi nė mis są vo ko mis, pa si ke lia 
į pui ky bę ir, sa vai me aiš ku, el gia si vi sai ne tin ka mai, nes sa ve la bai 
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su reikš mi na ir iš ke lia. Griū vant bu vu siai So vie tų Są jun gos im pe ri-
jai to kių at ve jų bu vo ne ma žai, nes daug tuo me ti nių žmo nių pa ty rė 
„ma žą jį pa sau lio su griu vi mą“, kitaip skant, ne te ko bu vu sios vi suo-
me ni nės pa dė ties.

Sap nai to kiu at ve ju pa ro do tik res nę žmo gaus pa dė tį, ne gu jis įsi-
vaiz duo ja. Pa vyz džiu ga li bū ti sap nas mo ters, ku ri sa ve lai kė vi sa da 
tei sia ir ver ta vi suo me nės pa gar bos bei su si ža vė ji mo. Ši mo te ris sa-
vo pui ky bė je bu vo kur čia pro to ar gu men tams. Kar tą ji sap na vo, kad 
yra pa kvies ta da ly vau ti rink ti nė je aukš tuo me nės žmo nių su ei go je. Ją 
pa si ti ko su ei gos šei mi nin kas ir, kvies da mas už ei ti, ta rė: „Įei ki te, vi si 
jū sų drau gai jau čia“. Mo te ris ati da rė du ris ir at si dū rė… kar vi dė je. 
Sap nas sim bo liš kai pa ro dė per didelį jos susireikšminimą.

Vi suo me nė ma žai ver ti na sa vęs ieš ko ji mo ar ba dva si nius pa sie-
ki mus. Ji sa vo pa gar bą ski ria už sėk mę ir lai mė ji mus, bet ne už in-
di vi du a lu mą ir ne už dva si nes ver ty bes. Dva si niai tur tai daž niau siai 
bū na įver tin ti tik po mir ties, bet ir tai ne vi sa da. Siek da mi įver ti ni mo 
mes trokš ta me lai mė ji mų, no ri me bū ti pri pa žin tais ir sie kia me gar-
bės. Mū sų pui ky bė ve da mus to lyn nuo in di vi du a ci jos, nuo dva si nių 
da ly kų ir žmo gu je vis la biau įsi ga li Sa vas ties pa kai ta las Per so na. 
La bai svar bu at si min ti, kad bet koks vi suo me niš kai svar bus tiks las 
pa sie kia mas tik siau ri nant sa vą jį in di vi du a lu mą (dva sin gu mą), tik 
vis la biau ati trūks tant nuo Sa vas ties. Žmo nės, ieš kan tys sa vo sios 
Sa vas ties (šven tie ji, mis ti kai ar šiaip dva sin gi žmo nės), vi sa da la bai 
veng da vo ir ven gia vi suo me niš kai reikš min gų da ly kų: už im ti aukš tas 
pa rei gas, ap do va no ji mų, pa ger bi mo iš kil mių ar pan.

PER SO NOS   GRIO VI MAS
          

  Ge ra gy ven ti nors skau da
    Skau da nors ge ra.

   E. Pe red ny tė
       
Per so nos ar che ti pas yra ta kryž ke lė, ku rio je žmo gus la bai daž-

nai su klys ta, pa si rink da mas to les nio gy ve ni mo kryp tį. O gal tai yra 
dės nin ga? Gal žmo gus įgy ja ži no ji mą tik per skau džią pa tir tį? Kaip 
ten be bū tų, Per so na yra Sa vas ties ieš ko ji mo ak li gat vis – il ges nis ar 
trum pes nis, – iš ku rio anks čiau ar vė liau ten ka su grįž ti. Su pran ta ma, 
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kuo to liau žmo gus nu ei na šiuo ak li gat viu, tuo dau giau pa ti ria kan-
čios, griū vant tiems lai mė ji mams ir pa sie ki mams, ku riuos jis lai kė 
gy ve ni mo tiks lu ir di džiau sio mis ver ty bė mis.

Kas no ri iš gel bė ti sa vo gy vy bę, tas ją pra ras; o kas pra žu do 
sa vo gy vy bę dėl ma nęs, tas ją at ras. Ko kia gi žmo gui nau da, jei gu 
jis lai mė tų vi są pa sau lį, o pa kenk tų sa vo gy vy bei? (Mt 16, 25–26). 
Kal bant psi cho lo gi nė mis są vo ko mis, Kris tus šiais žo džiais iš reiš kia 
Per so nos ir Sa vas ties san ty kį. „Gy vy bė“, ku rią žmo gus tu rė tų pra ras ti, 
yra Per so na, o ku rią tu rė tų iš gel bė ti – Sa vas tis. Nors Per so ną rei kia 
nuo lat nai kin ti, jos at si sa ki nė ti, ta čiau ji ir to liau lie ka re gi mas ir bū-
ti nas žmo gaus pa vi da las. Ne tik re gi mas pa vi da las, bet ir ra cio na liai 
mąs tan ti žmo gaus da lis, ku rio je sly pi jo sa vi mo nė, t. y. sa vęs kaip 
at ski ro as mens su vo ki mas. Ši ta pras me Per so na yra ne pa kei čia ma ir 
bū ti na žmo gaus in di vi du a ci jo je ar ba Sa vas ties ieš ko ji me. Taip yra 
de ri na mos prieš ta ros, ku rios nė ra ne su tai ko mos, o pa pil dan čios vie-
na ki tą. Dar dau giau, tos ta ria mai ne su de ri na mos prieš ta ros vie na be 
ki tos ne ga li bū ti.

Per so nos at si sa ky mas ar ba ‘ego’ mir tis rei ka lin ga tam, kad pri-
si kel tų vis to bu les nė Per so na. Nuo la ti nis Per so nos at si sa ky mas (mi-
ri mas) ir jos su sig rą ži ni mas (gi mi mas) yra vi są žmo gaus gy ve ni mą 
ly din tis, (o gal am ži nas?) vyks mas. Nuo la ti nia me Per so nos to bu li ni-
me ga li me įžvelg ti jos ry šį su Sa vas ti mi. Ši tą Per so nos ir Sa vas ties 
ry šį Jė zus iš reiš kia to kiais pa ly gi ni mais: Nie kas pa lai kio dra bu žio 
ne lo po nau jo mi lo lo pu, nes toks lo pi nys at plė šia dra bu žio ga ba lą ir 
pa si da ro dar di des nė sky lė. Tai po gi nie kas ne pi la jau no vy no į se nus 
vyn mai šius, nes ant raip vyn mai šiai plyš tų, vy nas iš si lie tų ir vyn mai
šiai nu ei tų nie kais. Bet jau nas vy nas pi la mas į nau jus vyn mai šius, 
ir abie ji iš lai ko (Mt 9, 16–17). Se nas dra bu žis ar se ni vyn mai šiai 
yra Per so na, ku rią rei kia pa keis ti, nes ji ne at lai ko nau jo su vo ki mo. 
Vie toj jos rei kia nau jo vyn mai šio ar ba nau jos Per so nos, ku ri ga lė tų 
tal pin ti nau ją (vy ną) su vo ki mą. Nuo lat nai ki na ma ir pri ke lia ma Per-
so na da ro si vis to bu les nė ir pa ma žu pa na šė ja į Sa vas tį, nors bent jau 
fi zi nė je eg zis ten ci jo je nie ka da ja ne tam pa. Sa vas ties są mo nin gu mą, 
ku ris ap rė pia vi są psi chi ką, ga li ma pa ly gin ti su die viš ku są mo nin-
gu mu. To dėl, nors ir to bu lė jan tis, bet ra cio na lus ir ri bo tas Per so nos 
są mo nin gu mas ga li tik prie jo ar tė ti.

Vi si mes esa me Kris taus nuo ta kos, – mo ko krikš čio nių Baž ny čia. 
Tą pa tį sa ko ir mis ti kų pa tir tis. Šią mis ti nę pa tir tį pa grįs tai aiš ki na 
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gel mi nė psi cho lo gi ja. Vaiz džiai kal bant, jau ni kis, ku ris nuo lat mi ni-
mas ir Evan ge li jo se, yra Sa vas tis, o nuo ta ka yra žmo gus ar ba Per so na. 
Se no ji lie tu vių iš min tis ir pa pro čiai sa ko, kad nuo ta ka ar ba mar ti tu ri 
mir ti. Per so na, tuok da ma si su Sa vas ti mi, tai po gi tu ri mir ti. 

Per so nos ar che ti pas ar ba vi suo me ni nė Sa vas ties da lis be ne vaiz-
džiau siai iš reiš kia  že miš ko jo gy ve ni mo ap gau lin gu mą, apie ku rį 
kal ba vi sos di džio sios re li gi jos, o ypač Ry tų fi lo so fi ja ir psi cho lo gi ja. 
Ar ga li bū ti kas nors vaiz džiau: sie kei, sie kei, la bai sten gei si, at ro do 
jau pa sie kei, ir stai ga vis kas su griū va, vis kas dings ta kaip dy ku mos 
ke lei viui mi ra žas. Toks vi suo me niš kai svar bių ver ty bių – Per so nos 
iš ny ki mas kar tais taip skau džiai pa vei kia žmo gų, jog jam at ro do, kad 
jis vi siš kai suž lu go. Bal ta ru sių žur na lis tė S. Alek si je vič 1993 m. iš-
lei do kny gą: „Pa ke rė ti mir ties“, ku rio je ap ra šo sa vi žu dy bes tų, ku rie 
ne at lai kė bu vu sios So vie tų Są jun gos im pe ri jos, o kar tu ir sa vo sios 
Per so nos žlu gi mo. 

Ati džiau ir ki tu po žiū riu pa žvel gus, ne sun ku pa ma ty ti, jog kiek-
vie nos sa vi žu dy bės gi lio ji prie žas tis yra sa vo su si kur to ir ki tų pa lai-
ko mo įvaiz džio – Per so nos žlu gi mas. Trans per so na li nės psi cho lo gi jos 
kū rė jas ir žmo gaus dva si nių ar ba au gi mo kri zių ty ri nė to jas S. Gro fas 
nau do ja dvi su sa vi žu dy be su si ju sias są vo kas: su ici das (sa vi žu dy bė) 
ir ego ci das (ego žu dy bė) ar ba Per so nos su nai ki ni mas. Kai žmo gus, 
– kaip aiš ki na S. Gro fas, – pa ten ka į di de lę au gi mo kri zę, jam ten ka 
iš gy ven ti psi cho lo gi nę mir tį ar ba ego ci dą, o kal bant mū sų nau do ja-
mo mis są vo ko mis, su nai kin ti per daug iš si ke ro ju sią Per so ną. Ka dan gi 
žmo gus daž niau siai ne tu ri rei kia mų psi cho lo gi nių ži nių, o sa vo vi du-
mi jau čia, kad kaž kas tu ri mir ti (kai ku riais at ve jais tas jaus mas bū na 
la bai stip rus ir net pa si reiš kia kaip įsak mus vi du je gir di mas bal sas), 
jis kar tais pa da ro ypač ap gai lė ti ną klai dą ir vie toj ‘ego’ ar ba Per so nos 
nu žu do sa vo fi zi nį kū ną. Taip vie toj ego ci do, ku ris la bai pa ge rin tų 
psi cho lo gi nę svei ka tą ir iš ves tų jį iš dva si nės kri zės, žmo gus iš ne su-
vo ki mo pa si ren ka su ici dą. Taip rei kė tų su pras ti ne tik S. Alek si je vič 
ap ra šy tus sa vi žu dy bės at ve jus, bet ir dau ge lį ki tų. Gi les nis Per so nos 
nai ki ni mo ar ba ego ci do pras mės su vo ki mas pa dė tų su ma žin ti to kių, 
liūd nai be si bai gian čių nesu si pra ti mų skai čių.

De struk ty vu mas (sa vęs ar ki to nai ki ni mas) – tai psi cho lo gi nis 
reiš ki nys, su ku riuo ten ka su si dur ti  kiek vie nam as me niui. Nai ki ni mas 
ar sa vi nai ka yra tar pu sa vy je su riš ti ir vie nas ki tą ly din tys   reiš ki niai. 
Sa ve nai ki nan tis bu vęs žu di kas – daž nas reiš ki nys. To kiais at ve jais 
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ma to me ne są mo nin gą, iš žmo gaus vi daus ky lan tį vi di nės mir ties ar ba 
ego ci do po rei kį, ta čiau nu kreip tą į įšo rę, į sa vo fi zi nį kū ną.

Pa žvel gę pla čiau pa ste bė si me, kad de struk ty vu mas ar ba nai ki ni-
mas yra reiš ki nys, be ku rio neap si ei na jo kia gy vy bė, jo kia eg zis ten-
ci ja. Gam ta nuo lat mirš ta ir pri si ke lia. Pa si kar to jan čios nai ki ni mo ir 
pri kė li mo apei gos pla čiai ži no mos vi so se se no se kul tū ro se. M. Elia dė 
ap mąs ty mus apie jas pa va din o „Am ži no jo su grį ži mo mi tas“. Se nų jų 
kul tū rų žmo nės to kia me nuo lat pa si kar to jan čia me sa vęs su nai ki ni me 
ma tė gi lią at si nau ji ni mo pras mę. Ge rai vi siems ži no ma pa tar lė: Šu
kės lai mę ne ša iš reiš kia tą pa čią min tį. Nai ki ni mo apei gos, nors jau 
pra ra du sios sa vo gi liau sią pras mę, Lie tu vo je iš li ko iki šių die nų, kai 
šven čiant Už ga vė nes ar ba Ra sos šven tę, de gi na ma šiau di nė iš kam ša 
mo rė – t. y. tai, kas tu ri mir ti. O pas kui mir tį vi sa da se ka gi mi mas. 
Taip, nuo lat at nau jin da mi sa ve, au ga bei vys to si ir gam ta, ir žmo nės. 

Nyks tant pra smin giems ri tu a lams ir trūks tant gi les nio su vo ki mo, 
sa vęs grio vi mas ir ap skri tai de struk ty vu mas pa si reiš kė ir reiš kia si ki-
to mis for mo mis, įskai tant ir sa vi žu dy bes. Sa vęs kan ki ni mo reiš ki nys, 
psi cho lo gų pa va din tas ma zo chiz mu, bu vo pla čiai pa pli tęs Vi du ram žių 
Eu ro po je. Laiks nuo lai ko Eu ro pą už plūs da vo per mies tus ir kai mus 
ke liau jan čių, at gai lau jan čių ir sa ve pla kan čių žmo nių mi nios. Tai vėl-
gi ne są mo nin go vi di nio po rei kio pa si keis ti su kel ta ir į įšo rę, į sa vo 
kū ną nu kreip ta nai ki ni mo apei ga, ku ri nors ir skau di, bet at lie ka ma 
su vi di niu pa si ten ki ni mu ar net džiaugs mu. 

Ma zo chiz mą psi cho lo gi ja sie ja su ma lo nu mu. Pa vir šu ti niš kai žiū-
rint, at ro do, kad tarp kan čios ir džiaugs mo nie ko nė ra ben dro, ta čiau 
mū sų sam pro ta vi mai apie Per so nos grio vi mo psi cho lo gi nį  bū ti nu mą 
ir ego ci dą pa de da at skleis ti gel mi nį kan čios ir džiaugs mo ry šį. Žmo-
gus au ga tik nuo lat griau da mas sa ve, ki taip sa kant, per kan čią. O 
džiaugs mą ar vi di nį pa si ten ki ni mą su ke lia, gal būt tik nu jau čia mas, 
dva si nis žmo gaus au gi mas. Tuo ga li ma pa aiš kin ti ir as ke tiz mą. Nors 
as ke tiz mas iš oriš kai la bai ne pa trauk lus ir di de les kan čias su ke lian tis 
už si ė mi mas, ta čiau as ke tų nie ka da ne trū ko ir ne trūks ta. Kaip be bū-
tų keis ta, vie noks ar ki toks sa vęs įvei ki mas ar Per so nos grio vi mas, 
nors ir skaus min gas, at ne ša gal ir ne la bai su vo kia mą vi di nio pa si ten-
ki ni mo jaus mą. Ne abe jo ju, jog so cio lo gi niai ty ri mai pa ro dy tų, kad 
ten, kur prak ti kuo ja mas ri tu a li nis ar re li gi nis sa vęs grio vi mas, ar ba 
są mo nin gas ego ci das, sa vi žu dy bių be veik ne bū na. Psi cho lo gi jai, ku-



90

ri ap si ri bo ja tik bio lo gi niu žmo gaus su vo ki mu, ma zo chiz mas lie ka 
ne įkan da mas rie šu tas.

Mū sų po žiū riu, ma zo chiz mą ga li ma api bū din ti kaip  ne są mo nin gą 
po trau kį griau ti sa vo Per so ną. As ke tas, skau di nan tis ar net žalojantis 
sa ve, taip pat pa ti ria vi di nį džiaugs mą, kaip ir ma zo chis tas. Taip žvel-
giant, ma zo chiz mas nuo as ke tiz mo ski ria si tik są mo nin gu mo laips niu. 
Kaip ne įma no ma at skir ti žmo gaus nuo še šė lio, taip ma zo chiz mas ne-
at ski ria mas nuo sa diz mo, ką liu di ja ir ter mi nas „sa do ma zo chiz mas“. 
Aki vaiz du, jog sa diz mas yra ma zo chiz mo psi cho lo gi nė pro jek ci ja. 
Ma zo chis tas jau čia vi di nį po rei kį nai kin ti sa ve, o sa dis tas sa vęs (Per-
so nos) nai ki ni mo po rei kį pro jek tuo ja į iš orę, į ki tą ar ki tus žmo nes. 
Tai ro do, kad sa dis to są mo nin gu mas dar že mes nis. 

Me ni nin kai žy miai leng viau su vo kia daik tų es mę nei moks li nin-
kai, šiuo  at ve ju, psi cho lo gai. H. He sės apy sa kos Nar ci zas ir Auk sa
bur nis he ro jus, ste bė da mas skaus mus ken čian čią gim dy vę, su vo kia 
ne ti kė tą da ly ką: Per kreip to rė kian čios mo ters vei do li ni jos be veik 
ne si sky rė nuo tų, ku rias jis bu vo įžvel gęs mei lės ap svai gi mo aki mir
ko mis ki tų mo te rų vei duo se. Di de lio skaus mo iš raiš ka  vei de bu vo, 
tie sa, ryš kes nė ir la biau jį iš krei pu si ne gu di de lio ma lo nu mo, bet iš 
es mės ne la bai nuo jos sky rė si, jis bu vo taip pat per kreip tas, taip pat 
už kais da vo ir už ges da vo. Jis nu si ste bė jo, ne su vok da mas, ko dėl taip 
yra, ko dėl skaus mas ir ma lo nu mas ga li bū ti pa na šūs kaip bro liai. 

Psi chiat ras A. Gu gen biu lis-Krei gas ap ra šo mo te rį ma zo chis tę, ku rį 
plak da vo sa ve. (Vi du ram žiais plakimasis buvo nor ma lus reiš ki nys, o 
XIX a. bio lo gi nė psi cho lo gi ja pri sky rė jį prie pa to lo gi nių ir pa va di no 
ma zo chiz mu.) Po gy dy mo pas psichiatrą buvo „pa ge rė ji mas“: mo te ris 
nu sto jo sa ve plak ti ir nu slo pi no ma zo chis ti nius po lin kius. Ta čiau at-
si ra do ne pa aiš ki na mi gal vos skaus mai, ku rie la bai truk dė jos dar bui. 
Ne tru kus po to mo te ris pa ma tė re gė ji mą. Jai pa si ro dė Mo zė, ku ris 
lie pė at nau jin ti sa vęs pla ki mą ir pa sa kė, kad jei gu ji taip ne pa da rys, 
tai egip tie čiai ją už muš. Mo te ris bu vo Mek si ko je gy ve nan ti ir krikš-
čio ny bę iš pa žįs tan ti neg rė. To je ap lin ko je re gė ji mai bu vo sa vai me 
su pran ta mas da ly kas. Kai ji vėl at nau ji no sa vęs pla ki mą, pa aiš kin da-
ma, kad to kiu bū du ji pa de da ken čian čiam pa sau liui, gal vos skaus mai 
iš ny ko. Taip ši mo te ris skaus mą su jun gė su pa si ten ki ni mo jaus mu.

Pa vyz dys pa tvir ti na vi so se di džio se re li gi jo se ži no mą tie są: kai 
kū nas ken čia, – va lo si sie la, o psi cho lo gi ne pras me jis at sklei džia 
ego ci do ir su ici do ar ba dva sios (psi chi kos) ir kū no (so ma ti kos) ry šį. 
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Jį ga li ma pa aiš kin ti kaip ne są mo nin go sa vęs ieš ko ji mo pa spar tė ji mo 
žen klą. Ki taip sa kant, žmo gus, po tru pu tį nai kin da mas sa ve, spar čiau 
ei na in di vi du a ci jos ke liu. O jei gu Per so nos grio vi mas ar ba ego ci das 
yra są mo nin gas, ta da ne rei kia sa vęs plak ti ar ki taip fi ziš kai kan kin ti, 
o in di vi du a ci ja ar ba Sa vas ties ieš ko ji mas la bai pa spar tė ja. Sa vai me 
su pran ta ma, kad dva si nės kan čios iš lie ka. Mo ters re gė ji me pa si ro dęs 
Mo zė, kaip ma ty si me vė liau, yra sim bo lis Sa vas ties, ku ri ir ska ti na 
žmo gaus au gi mą.

Be abe jo, sa vi žu dy bių bū tų daug ma žiau, jei gu bū tų aiš kes nė 
tik ro ji gy ve ni mo pras mė. Dau gu ma šiuo lai ki nių žmo nių sunkiai 
 su pran ta min tį, jog že miš kasis gy ve ni mas yra tik prie mo nė kil nes-
niems tiks lams siek ti. Į vi suo me niš kai svar bių, pa siek tų tiks lų ar ba 
Per so nos žlu gi mą daž niau siai žiū ri ma kaip į tra ge di ją, kaip į bai sų 
li ki mo smū gį, ku ris mums te ko vi sai ne pel ny tai. Per so nos žlu gi mo 
ne pri ima ir jam prie ši na si ne tik dau gu ma ti kin čių jų, bet ir da lis te-
olo gų, ku rie nė ra su vo kę gi les nės re li gi jos pras mės. 

Nors ti kin tie ji ra gi na mi ne si prie šin ti Per so nos ar ba „ma žo jo pa-
sau lio su griu vi mui“ to kiais tra di ci niais po sa kiais, kaip: Die vas da vė, 
Die vas at ėmė; Ta vęs lau kia at ly gis dan gu je; Vis kas yra tuš ty bė  ar 
pan., ta čiau gi les nė jų pras mė, ku ri yra įžvel gia ma tik mis ti kų raš tuo-
se, taip ir lie ka ne at skleis ta. Tuo la biau, kad ti kin tie ji ma to, jog pa tys 
skel bian tie ji el gia si prie šin gai sa vo skel bia moms nuo sta toms ir la bai 
ver ti na vi sas Per so nos tei kia mas pri vi le gi jas.

Dau gu ma žmo nių ne su pran ta, jog kan čia, o ypač pri im ta ir iš-
ken tė ta kan čia, keičia žmogų ir at ne ša vi di nį džiaugs mą. Ken čian tis 
žmo gus griau na se ną sa vo įvaiz dį ir tuo pa čiu gim do sa ve dva si ne 
pras me. To dėl jis, kaip ir H. He sės ap ra šy to ji gim dy vė, pa ti ria ne 
tik kan čią, bet ir vi di nį (gal ir ne la bai su vok tą) gi mi mo džiaugs mą. 
Ne pri im da mas kan čios ar nuo jos bėg da mas, žmo gus nie kur nuo jos 
ne pa bė ga, o ne pri im ta kan čia kau pia si. Ap im tas ne vil ties, jis no ri 
vie nu ypu iš si suk ti nuo jos, nu žu dy da mas sa vo fi zi nį kū ną. Bet ir 
ši toks dras tiš kas pa bė gi mas nuo kan čios yra sa viap gau lė. Kan čia 
nepa si trau kia nuo jo ir po mir ties, nes žmo gus dar ne pri ėmė ir ne su-
pra to tos ži nios, ku rią kan čia no rė jo jam per teik ti.

Žmo gus, ku ris prie ši na si Per so nos grio vi mui ir bė ga nuo kan čios, 
jei gu jam ir pa vyks ta lai ki nai nuo jos pa bėg ti, skur di na sa ve dva si ne 
pras me. O tas, ku ris pri ima kan čią ir Per so nos grio vi mą, keis da mas 
sa ve pa ti ria vi di nį džiaugs mą ir pra tur tė ja nau jais vi di niais tur tais. 
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Sa vai me su pran ta ma, kad toks žmo gus nie ka da ne pa kels ran kos prieš 
sa ve, nes jis, griau da mas sa vo Per so ną at lie ka aukš čiau mi nė tą ego-
ci dą ar ba ego žu dy bę. 

Psi cho lo gi nę tie są apie prieš ta rin gą žmo gaus lai ky se ną kan čios 
at žvil giu H. He sė iš reiš kė dviem kiek vie na me žmo gu je esan čiais bal-
sais. Pir ma sis bal sas, ku ris bu vo žy miai gar ses nis, by lo jo maž daug 
taip: Skaus mas yra skaus mas, nėr ko čia de rė tis. Jis skau di na. Jis 
kan ki na. Yra jė gų, ku rios ga lė tų įveik ti skaus mą. Bū tum kvai lys ir nu
pie pė lis, jei geis tum am ži nai ken tė ti ir ken tė ti. O ant ra sis ty lus bal sas 
by lo jo taip: Skaus mas tik to dėl skau di na, kad tu jo bi jai. Skaus mas tik 
to dėl skau di na, kad tu jį ko ne vei ki. Jis ta ve per se kio ja vien to dėl, kad 
tu jo ven gi. Tu ne tu ri jo veng ti, ne tu ri ko ne veik ti, ne tu ri bi jo ti. Tu tu ri 
my lė ti. Tu juk pats vis ką ži nai, šir dies gi lu mo je pui kiai ži nai, kad yra 
tik vie nas vie nin te lis bur tas, vie na vie nin te lė jė ga, vie nas vie nin te lis 
iš ga ny mas ir vie na vie nin te lė lai mė ir kad ji va di na si my lė ti. To dėl 
my lėk skaus mą! Ne si prie šink jam, ne bėk nuo jo. Pa ra gauk, ko kia 
sal di jo šer dis, at si duok jam, pri imk jį be pa si bjau rė ji mo. Mū sų kul-
tū ra mo ko mus gy ven ti pa gal pir mo jo, gar siai rė kian čio bal so tie są. 

Ne at sie ja mą ry šį tarp kan čios ir skaus mo su vok ti truk do ir tra-
di ci nė baus mės bei at pil do ar ba bu hal te ri nių – tei si nių san ty kių tarp 
Die vo ir žmo gaus idė ja. Šio je skelb to je ir daž niau siai te bes kel bia mo je 
re li gi nė je tie so je nė ra žmo gaus dva si nio vys ty mo si idė jos, be ku rios 
ne įma no ma rim tai pa grįs ti Die vo ir žmo gaus san ty kių bei su vok ti 
skaus mo ir džiaugs mo ry šį. To dėl gel mi nės psi cho lo gi jos iš va dos ir 
at ra di mai apie Sa vas ties ieš ko ji mą bei nuo la ti nį Per so nos, kaip di-
džiau sios kliū ties šia me ieš ko ji mo ke ly je, bū ti ną grio vi mą ga li la bai 
pa dė ti ir šiuo lai ki niams iš si la vi nu siems ti kin tie siems pa gi lin ti Die vo 
ir žmo gaus san ty kių bei vi di nio gy ve ni mo su vo ki mą.

Per so ną la bai leng va pa lai ky ti Sa vas ti mi, t. y. tuo tiks lu ar ba ta 
aukš čiau sia ver ty be, ku rios žmo gui bū ti na siek ti. Ta čiau šis ap si ri ki-
mas anks čiau ar vė liau pa aiš kė ja. To dėl vi so se di džio sio se re li gi jo se 
yra daug pa ta ri mų, ra gi nan čių veng ti to klyst ke lio. Be ne ryš kiau siai 
že miš kų jų ver ty bių ap gau lin gu mas yra iš reikš tas Se no jo Tes ta mento 
Ek le zias to ar ba Ko he le to kny go je. Pa čią svar biau sią Ek le zias to kny-
gos min tį ga li ma iš reikš ti la bai trum pai: Vis kas yra tuš ty bė. Šios kny-
gos min tis pa tvir ti na ir „Kris taus se ki mo“ au to riai: Tuš ty bė yra rink ti 
nyks tan čius tur tus ir jais pa si ti kė ti. Tuš ty bė yra siek ti gar bės ir aukš tų 
vie tų. Tuš ty bė yra no rė ti il gai gy ven ti, o ne si rū pin ti kaip. Tuš ty bė yra 
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rū pin tis tik šiuo gy ve ni mu, o ne si do mė ti am ži nai siais da ly kais.
Šv. Te re sė Li sie tė au to biog ra fi nė je kny go je „Vie nos sie los is to-

ri ja“ ap ra šo sa vo įspū džius iš ke lio nės kar tu su kil min gai siais: Mū sų 
ne ap stul bi no jų ti tu lai, o gar bės žo de ly čiai „de“ at ro dė tik dū mas… 
Šiaip jau man vi sa tai kar tais ap dum da vo akis, bet ge rai įsi žiū rė ju si 
pa ma ty da vau, kad „…ne vi sa auk sas, kas auk su ži ba“, ir aš su pra tau 
„Kris taus se ki mo“  žo džius: „Ne si vai kyk gar saus var do še šė lio, ne
si stenk tu rė ti nei gau sių pa žin čių, nei ypa tin gos ku rio nors žmo gaus 
drau gys tės“.

Ap skri tai Ma žo sios Te re sės au to biog ra fi nė je kny go je yra daug 
vie tų, ku rių smai ga lys nu kreip tas prieš Per so ną. Štai ke le tas to kių 
vie tų su trum pais pa aiš ki ni mais.

Su pra tau, kad toks karš tas ma no no ras bū ti vie nuo le su si jęs su di
de le sa vi mei le… Ne pri va lė jau vers ti Jo (Kris taus) vyk dy ti ma no va lią 
ir ne leis ti Jam vyk dy ti sa vo va lios. Su pra tęs sa vo no rą pa sipui kuo ti 
prieš ki tus vi suo me niš kai reikš min ga pa dė ti mi, žmogus iš silais vi na 
nuo per di de lės Per so nos įta kos.

Vie na už lan go sto vė ju si va za bu vo su kul ta; mū sų Ma gist rė, 
ma ny da ma, kad aš ją nu ver čiau, pa ro dė ją man sa ky da ma, kad ki tą 
kar tą bū čiau at sar ges nė. Nie ko ne sa kiu si aš pa bu čia vau že mę, pas kui 
pa ža dė jau at ei ty je bū ti tvar kin ges nė. Ką reiš kia tei sin tis? Tai rū pin tis 
sa vo įvaiz džiu ki tų aky se. Ne si tei sin ti pa tar da vo dau ge lis mis ti kų ir 
šven tų jų.

„Da ry ki tės bi čiu lių su ne šva riais pi ni gais, kad ga lui at ėjus, jie 
pri im tų jus į am ži ną sias pa dang tes“ (Lk 16, 9). Štai, Vieš pa tie, tas 
pa ta ri mas, ku rį duo di sa vo mo ki niams, kai jiems bu vai sa kęs: „Šio 
pa sau lio vai kai ap suk res ni tarp pa na šių į sa ve ne gu švie sos vai kai“ 
(Lk 16, 8). Bū da ma švie sos vai kas, su pra tau, kad ma no troš ki mai bū ti 
vis kuo, ap rėp ti vi sus pa šau ki mus yra tie ne šva rūs pi ni gai, ku rie ma ne 
ga lė tų pa da ry ti ne tei sią, to dėl aš juos pa nau do ju drau gams įsi gy ti. 
Šia įžval ga, kad jos „troš ki mai bū ti vis kuo, ap rėp ti vi sus pa šau ki mus 
yra tie ne šva rūs pi ni gai“, Ma žo ji Te re sė nuo sta biai pa aiš ki na vie ną iš 
su dė tin giau sių evan ge li nių pa ly gi ni mų, – apie ap suk rų jį prie vaiz dą 
(Lk 16, 1–9). Pa ly gi ni mas sun kiai su pran ta mas to dėl, kad Kris tus pa-
gy rė prie vaiz dą, ku ris sa vo šei mi nin ko at žvil giu el gė si ne są ži nin gai, 
švais ty da mas jo tur tą. Šis pa ly gi ni mas, kaip ir dau ge lis ki tų Evan-
ge li jos vie tų, prieš ta rau ja mo ra lei, ta čiau tik ro ji re li gi jos pras mė yra 
aukš čiau ties mu kiš kos mo ra lės. Vi suo me niš kai reikš min gus da ly kus, 
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ku riuos mes lai ko me la bai ver tin gais, Kris tus pa va di no „ne šva riais 
pi ni gais“ ar ba „ap gau lin ga ma mo na“. Ne ver tin da mi šių „ne šva rių 
pi ni gų“, ki taip sa kant to, ką esa me pa va di nę Per so na, mes iš tie sų 
ga li me daugiau pa siek ti dva sin gu mo ar ba sa vęs ieš ko ji mo ke ly je. 
Ma žo ji Te re sė taip ir el gė si. Ji la bai no rė jo at lik ti di de lius dar bus, bet 
vi suo me niš kai reikš min gą vie tą už lei do ki tiems nu ta ru si, kad ji bus 
ne ma to ma ir mel sis už tą as me nį, ku ris iš vyks ta į mi si jas.

Jė zus man su tei kė ma lo nę prie iš min ties ir šir dies tur tų la biau 
pri si riš ti, ne gu prie že miš kų jų. Jei gu pa si tai ko pa gal vo ti ar ba pa sa ky ti 
ką nors, kas pa tin ka ma no se se rims, man at ro do vi sai na tū ra lu, kad 
jos tai pa si sa vi na kaip sa vo tur tą. Ši min tis pri klau so Šv. Dva siai, o 
ne man, nes, pa sak šv. Pau liaus, be ši tos Mei lės Dva sios mes ne ga
li me Tė vu va din ti mū sų Tė vo, ku ris yra dan gu je. To dėl Die vas ga li 
pa si nau do ti ma ni mi, kad ku riai nors sie lai pa kuž dė tų ge rą min tį. Jei 
gal vo čiau, kad ši min tis yra ma no, bū čiau pa na ši į re lik vi jas ne šan tį 
asi lą (iš La fon te no pa sa kė čios), ku ris ma nė, kad ne šven tie siems, ku rių 
re lik vi jas jis ne ša, o jam pa čiam yra ski ria ma šlo vė. Pa na šiai ir mes, 
kaip tas re lik vi jas ne šan tis asi las, daž nai ma no me, kad dė me sys ir 
pa gar ba, ku rie ski ria mi aukš toms pa rei goms, yra skir ti jas už ėmu siam 
as me niui. Be lie ka tik ste bė tis Ma žo sios Te re sės įžval gu mu, su vo kiant 
tuos ak li gat vius dva si nia me ar ba Sa vas ties ieš ko ji mo ke ly je, į ku riuos 
ve da gar bės troš ki mas.

„Kris taus se ki me“ yra daug vie tų, per spė jan čių apie šią kliū tį 
dva sin gu mo ke ly je. Ne gra žūs ir skam būs žo džiai da ro žmo gų tei sų ir 
šven tą, bet Die vui yra bran gus skais tus gy ve ni mas. Ku ris sa ve ge rai 
pa žįs ta, tas ne si aukš ti na ir ne si gė ri ki tų jam tei kia mais pa gy ri mais. 
Jei ma nai si daug ir ge rai ži nąs, at si mink, kad tai yra ma ža pa ly gi
nus su tuo, ko ne ži nai. Ar no ri ką nors nau din go sau ži no ti? Pa mėk 
gy ven ti ne ži no mas ir bū ti nie ku lai ko mas. Di de lė iš min tis ir di de lis 
to bu lu mas nie ko sau ne pri skir ti ir apie ki tus ge rai ma ny ti.  

 Aki vaiz du, jog Per so na yra at sa kin ga už vi sas pui ky bės nuo dė-
mės, ku ri yra pir mo ji di džių jų nuo dė mių tar pe, pa si reiš ki mus.

Siau res ne pras me Per so ną ga li ma pri ly gin ti daž nai psi cho lo gi jo je 
var to ja mai ‘ego’ są vo kai. Pa si gi li nę į įvai rius psi cho lo gi nius me to-
dus ra si me, kad vie ni jų yra skir ti ‘ego’ su stip rin ti, o ki ti, prie šin gai, 
‘ego’ sil pnin ti, jį griau ti. Tiems, ku rių in di vi du a lu mas dar sil pnas, jų 
‘ego’ rei kia su stip rin ti, o tiems, ku rių ‘ego’ pra de da už gož ti jų tik rą ją 
pri gim tį, rei kia jį sil pnin ti. Kaip ma to me, ‘ego’ ir Per so nos vys ty ma-
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sis yra pa na šus. Iš pra džių ‘ego’ rei ka lin gas, jis au gi na mas tam, kad 
žmo gus su ge bė tų pa si nau do ti sa vo sios va lios lais ve, o vė liau, už gož-
da mas tik rą ją žmo gaus pri gim tį, ‘ego’ tam pa kliū ti mi. Su si ta pa ti ni mas 
su Per so na ar ba su ‘ego’ gra so žmo gui in di vi du a ly bės ar ba sa vęs 
pra ra di mu. Kad Per so na ar ba ‘ego’ per daug ne įsi ga lė tų, Sa vas tis, o 
re li gi ne pras me Die vas, ją lai kas nuo lai ko pa žei džia ar net su griau-
na. Per so na griau na ma, kai žmo gus ne ten ka už ima mų pa rei gų, kai 
yra šmei žia mas, ap kal ti na mas, kai jis su ser ga, tam pa ne įga liu, kai jį 
iš tin ka di des nės ar ma žes nės bė dos. O la biau siai Persona griaunama 
mirš tant. Taip žmo gus mo ko si (yra mo ko mas) at ras ti tik rą ją sa vo 
pri gim tį – Sa vas tį. Griū vant tam, kas lai ki na ir ne tik ra, at ran da ma 
tai, kas am ži na ir tik ra. Taip pa aiš kė ja pa ra dok saus tei gi nio – Ką 
Die vas my li, tą ir bau džia – pras mė. Iš tie sų tas, ku rio Per so na yra 
daž nai griau na ma, tu ri dau giau ga li my bių su vok ti Per so nos (‘ego’) 
ap gau lin gu mą ir at ras ti tik rą ją sa vo pri gim tį – Sa vas tį. 

Šiuo lai ki nis len kų te olo gas T. Dai če ris kny go je „Ti kė ji mo įžval-
gos“ daž nai re li gi nė mis są vo ko mis kal ba apie tai, ką mes va di na me 
Per so nos grio vi mu :

Kiek vie nas re a li zuo ja me sa ve tiek, kiek at si ve ria me Kris tui (vė liau 
ma ty si me, jog Kris tus yra vie nas iš Sa vas ties sim bo lių), kiek lei džia
me Jam pa čiam mu my se my lė ti ir mu my se gy ven ti. Jei gu vi siš kai 
at si ver tu me Kris tui, ga lė tu me sa ky ti su šv. Pau liu mi: „Aš gy ve nu, 
ta čiau ne be aš, o gy ve na ma ny je Kris tus“ (Gal 2,  20). Kris tus iš 
tik rų jų tu ri to kį ne pa pras tą troš ki mą: Jis no ri my lė ti kiek vie ną iš 
mū sų, no ri tu rė ti tiek vei dų, kiek pa sau ly je yra žmo nių. Baž ny čia 
mo ko, jog nė ra mei lės be kry žiaus. Kad ga lė čiau my lė ti ki tą žmo gų, 
ma no aš tu ri bū ti su nai kin tas (išryškinta T. D.).

Ypač ryš kiai Per so nos nai ki ni mo bū ti nu mą T. Dai če ris ap ra šo 
sky riu je „Api plė ši mas – pil nat vės są ly ga“: Ti kė ji mas gi lė ja mus 
at plė šiant nuo sau gu mo sis te mų ir vis ko, kas tei kia sa vo jė gos, 
ga ly bės ir reikš min gu mo po jū tį. Api plė šiant, ap nuo gi nant žmo gų, 
pa da ro ma vie tos ti kė ji mui, nes ti kė ji mas rei ka lin gas nuo lan ku mo. 
At plėš da mas ta ve nuo ta vo ga lių ir jė gų, Die vas pri ar ti na ta ve prie 
sa vęs, pri ver čia at si dur ti tie sos aki vaiz do je, kad Jis bū tų tau rei ka
lin ges nis, o tai – ne pa pras ta ma lo nė.(…) Ap nuo gi ni mo ma lo nė – 
ypa tin ga do va na šv. Dva sios, ku ri, prieš nu ženg da ma ant žmo gaus, 
jį ap nuo gi na, api plė šia. (…) Bū tent šv. Dva sia mus ap nuo gi na, tai ji 
da ro mus ne tur tin gus.(…) Šv. Dva sia ap do va no ja ap nuo gin da ma ir 
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da ry da ma dar ne tur tin ges nius, kad la biau at si ver tu me Jos ga ly bei 
ir mei lei. Tik ta da Ji pa ti bus mū sų do va na, nes ga lės nu ženg ti į tą 
api plėš tą mū sų tuš tu mą ir pri pil dys ne si bai gian čios ga lios ir  mei lės 
(išryškinta mū sų). Taip T. Dai če ris ap ra šo Per so nos grio vi mą, ku rį 
vyk do Šv. Dva sia ar ba, nau do jant psi cho lo gi nes są vo kas, – Sa vas tis. 
Pats Vieš pats, at ei da mas į že mę, pa si rin ko sil pnu mą: gi mė varg šu, 
bu vo uja mas, per se kio ja mas, ben dra vo su pa nie kin tai siais ir mi rė di-
džiau sia me pa že mi ni me. Vieš pats ne pri si den gė Per so nos ap raiš ko mis 
(kau kė mis), t. y. val džia, di dy be, tur tu ar ga ly be.

Apaš ta las Pau lius ra šo, jog bu vo pa sie kęs di de lio to bu lu mo, lai ky-
da ma sis žy dų (fa ri zie jų) įsta ty mų. Ta čiau, kai jis ta po krikš čio niu, tas 
jo pa siek tas to bu lu mas ir tei su mas (t. y. tai, ką va di na me kau kė mis) 
ne at ne šė jam nau dos, jis jų at si sa kė. Štai kaip jis pats ra šo: Sau go ki tės 
šu nų, sau go ki tės ne tik rų mi si jo nie rių, sau go ki tės api pjaus tė lių (įsta-
ty mo rai de, t. y. kau kė mis pri si den gian čių). (…)  O taip. Aš iš tik rų jų 
vi sa lai kau nuos to liu, pa ly gi nus su Kris taus ma no Vieš pa ties pa ži ni
mo di dy be. Dėl jo aš ry žau si vis ko ne tek ti ir vis ką lai kau sąš la vo mis, 
kad tik lai mė čiau Kris tų (Fil 3, 2–9). Taip apaš ta las Pau lius, kal bant 
psi cho lo gi nė mis są vo ko mis, at si sa kė Per so nos tei kia mų leng va tų ir 
pa si rin ko Kris tų, o mū sų žo džiais – Sa vas tį.

Su ge bė ji mas iš sa vęs pa si juok ti yra psi cho lo gi nės ir dva si nės 
svei ka tos po žy mis. Juo kas ypa tin gai pa žei džia su Per so na sa ve ta-
pa ti nan tį as me nį, nes jis pa ro do kau kės pa žei džia mu mą ir lai ki nu mą. 
Sa vo gel mė je mes vi si tai dau giau ar ma žiau jau čia me, ta čiau, ne-
no rė da mi to pri pa žin ti bi jo mės mū sų as me nį pa žei džian čio hu mo ro. 
Ta čiau hu mo ras ne pa žei džia žmo gaus es mės, o tik jo Per so ną. Ne 
vel tui se na iš min tis sa ko, kad kvai lys juo kia si iš ki tų, o iš min čius iš 
sa vęs. Šven ta sis be hu mo ro jaus mo – ne šven ta sis. Die vas mėgs ta 
pa si kei ti mus ir hu mo rą. Šia se na iš min ti mi ga li ma guos ti sa ve, kai 
ei li nį kar tą griau na ma mū sų Per so na. T. Dai če ris ne ma žai vie tos ski-
ria hu mo ro do ry bei.

Die vas daž nai ne ga li pa ro dy ti sa vo gai les tin gu mo, kai žmo gus 
yra griež tas, la bai rim tas ir įsi ti ki nęs sa vo reikš min gu mu. Ta da 
Die vui be lie ka nu leis ti ran kas. Die vui žmo gaus reikš min gu mas yra 
juo kin gas ir ab sur diš kas.„Dan gu je sė din tį tik juo kas ima“ (Ps 2, 4). 
Pa si žiū rė jęs į sa ve ti kė ji mo švie so je, pa ma ty si, kad siek da mas ne
pa ju di na mo rim tu mo ir sa vęs pri pa ži ni mo, esi tik rai juo kin gas. (…)  
Sa vęs su reikš mi ni mui prieš ta rau ja hu mo ro do ry bė. (…)  Žiū rė ti į 
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pa sau lį su hu mo ru – tai ma ty ti jį be si su kan tį ab sur do ir ne są mo nės 
ka ru se lė je. Krikš čio niš kas hu mo ro jaus mas iš va duos ta ve nuo sa vęs 
pa ties (kal bant psi cho lo gi ne kal ba – nuo Per so nos). Leis ti kė ji mo 
aki mis per kai no ti vi sas ver ty bes ir su pras ti, kad vi sa, kas vyks ta ša lia 
ta vęs, yra tik rai juo kų ver ta – vis kas, iš sky rus Die vą. (…) Dau ge lio 
žmo nių nuo dė mių pa grin dą su da ro tas ne pa ju di na mas svar bu mas 
ir ab so liu tus rim tu mas. Nu si de di, nes jau tie si toks la bai svar bus 
(bū tent Per so na jau čia si la bai svar bi ir reikš min ga. Iš jos ky la įsi žei-
di mai, nuos kau dos, pa smer ki mai, pui ky bė). Ne pa pras tai rim ti bu vo 
fa ri zie jai. Jie bu vo taip įsi ti ki nę sa vo svar bu mu ir reikš min gu mu ir 
taip stip riai pri si ri šę prie sa vo sios Die vo ir pa sau lio sam pra tos, kad 
į prie kaiš tus re a guo da vo ag re sy viai (pa brau ki mai mū sų). Aki vaiz du, 
jog T. Dai če rio min tys iš es mės ne si ski ria nuo gel mi nės psi cho lo gi-
jos iš va dų. 

Jau mi nė jo me, kad žmo gus dva si ne pras me yra gy do mas įvai riais 
bū dais (li go mis, ne sėk mė mis, ne lai mė mis) nai ki nant Per so ną. Kai 
ken čia kū nas, va lo si žmo gaus sie la, – sa ko se na re li gi nė iš min tis. O 
apaš ta las Pau lius tei gia: …kad aš ne iš puik čiau, man duo tas dyg lys 
kū ne, šė to no pa siun ti nys, kad ma ne smū giuo tų ir aš ne iš puik čiau. Dėl 
šios prie žas ties aš jau tris kar tus mal da vau Vieš pa tį, kad ati to lin tų 
jį nuo ma nęs. Bet Vieš pats man at sa kė: „Ga na tau ma no ma lo nės, 
nes ma no ga ly bė ge riau siai pa si reiš kia sil pnu me“. To dėl aš mie lai 
gir siuos sil pnu mais, kad Kris taus ga ly bė ap si gy ven tų ma ny je. Džiau
giuo si tad sil pnu mu, pa nie ki ni mais, ne ma lo nu mais, per se kio ji mais ir 
prie spau da dėl Kris taus, nes, bū da mas sil pnas esu ga lin gas (2 Kor 12, 
7–10) . Sil pni nant Per so ną stip rė ja Sa vas tis, – taip trum pai apaš ta lo 
Pau liaus žo džius ga li ma per sa ky ti gel mi nės psi cho lo gi jos są vo ko mis. 

Die vą ga li ma ras ti ir tarp puo dų, – tvir ti na Baž ny čios dak ta rė 
Di džio ji Te re sė. Jai pri ta ria ir Ma žo ji Te re sė: Die vo bal są ga li ma 
iš girs ti ir dir bant kas die ni nius dar bus. (…) Pa sa ky ki te man, kur 
šian dien tie mo ky tie ji ir iš min čiai, ku riuos jūs pa ži no te ir ku rie bu vo 
gar sūs moks lais. Šian dien jau ki ti už ima jų vie tas, ir aš abe jo ju, ar jie 
nors pa gal vo ja apie sa vo pirm ta kus. Gy ven da mi jie ma nė si ką nors 
reiš kią, o da bar apie juos nie kas net ne kal ba. O kaip grei tai pra ei
na pa sau lio gar bė! (ar ba psi cho lo giš kai – Per so nos gar bė). Tik tas 
yra tik rai di dis, ku ris yra ma žas pats sa vo aky se ir ku riam pa sau lio 
gar bė yra men knie kis.
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Tą pa tį sa ko ir da o sų iš min čius Lao Czė: Nuo lan ku sis – iš lie ka, 
pri spaus ta sis – iš si tie sia, iš tuš tin tas – pri si pil do, se nas – at si nau ji
na, ma žai tu rin tis – gau na, daug trokš tan tis – nu si vi lia. To dėl ver ta 
ieš ko ti tik Vie no. 

Kaip žmo gus, pa lie kant jam lais vą pa si rin ki mą, pri ver čia mas ei ti 
Die vo link ar ba sa vęs ieš ko ji mo ke liu? Pa vyz džiui, pa im ki me žmo gų, 
ku ris lai ko sa ve reikš min gu, no ri, kad jį pa ste bė tų, juo ža vė tų si ir yra 
pil nas pui ky bės. To kiu at ve ju jis daž nai bus že mi na mas ir nuo lat įsi-
žei di nės, jaus nuos kau das. Tie, ku rie jį že mins ar įžei di nės, ne kal ti. Jis 
pats nuo lat ne są mo nin gai kurs tys to kias ap lin ky bes, kad jį že min tų, 
nes že mi ni mas jam yra rei ka lin gas, kad ga lė tų pa gy ti nuo pui ky bės. 
Se na iš min tis sa ko: pats pa si že mink ir nie kas ta vęs ne įžei di nės.

Toks žmo gus pa ten ka į kryž ke lę, kur jam ten ka rink tis. Vie nas 
ke lias ve da į nuos kau dų kau pi mą, prie šiš ku mo ir ag re si jos di dė ji mą, 
o vė liau – į kū no li gas ir ki tas su dė tin gas pro ble mas. Ki tas ke lias ve da 
į sa vęs kei ti mą ir in di vi du a ci ją. Kaip? Į pa že mi ni mą ar nuos kau dą 
ga li ma žiū rė ti kaip į iš ban dy mą ar ba kliū tį, ku rią rei kia įveik ti, kaip 
į ga li my bę pa dir bė ti kei čiant sa ve, t.y. nu si i mant iš di du mo kau kę 
ar ba kaip į Die vo duo tą prie mo nę, ku rios pa gal ba au gi na me sa vy je 
be są ly giš ką mei lę. Taip žmo gaus ydos, pro ble mos tam pa ge riau siais 
jo iš tek liais, ge riau sio mis do va no mis. 

Jei gu žmo gus pa si ren ka pir mą jį ke lią ir nuo su kaup tų nuos kau dų 
su ser ga, ta da jis gy do si vais tais; bet vais tai ne pa de da, o li gai stip rė-
jant, as muo in tui ty viai pra de da su vok ti, kad be gel mi nių pa si kei ti mų 
sa vo vi du je jis ne pa sveiks. Ir žmo gus lau žo sa vo Per so ną, kei čia sa vo 
pa sau lė vo ką, ne be ieš ko kal tų, ma žė ja jo ag re sy vu mas. At ei na su vo-
ki mas, kad li gos ir ne sklan du mai sly pi ja me pa čia me, ne tei sin go je 
pa sau lė vo ko je.

Žmo gus yra tar si laik ro džio me cha niz mo ra tu kas. Ta čiau vi sa ta 
yra to bu las „prie tai sas“: žmo gus, bū da mas sraig te liu, juo ne si jau čia, 
net gi prie šin gai, jau čia si vi sa tos val do vu. Ar ga li laik ro džio ra tu kas 
suk tis į prie šin gą pu sę? Ne. O žmo gus, bū da mas vi sa tos da li mi, ga li 
ne pa klus ti jos dės nin gu mams, t. y. suk tis į prie šin gą pu sę. Bet vi sa da 
su vei kia at ga li nis ry šys, ku ris anks čiau ar vė liau, kar tais žmo gui net 
ne su pran tant, pri ver čia jį ne pa žei di nė ti dės nin gu mų.

Sa vas ties ieš ko ji mo ke ly je žmo gus su tin ka daug kliū čių. Di džiau-
sios jų yra Per so na ir prie rai ši mei lė. P. Koeljo kny gos „Al che mi kas“ 
he ro jui Sant ja gui, ku ris vyk do As me ni nę Le gen dą (ar ba ei na sa vęs 
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ieš ko ji mo ke liu), ten ka šias kliū tis įveik ti. Al che mi kas jam aiš ki na, 
kas at si tiks, jei gu Sant ja gas ne nu ga lės prie rai šios mei lės ir Per so nos 
kliū čių:

– Aš no riu lik ti oazė je, – at sa ko Sant ja gas. – Aš su ti kau Fa ti mą. 
Ji man bran ges nė už lo bį (mū siš kai – už Sa vas tį).

– Tap si oazės pa ta rė ju, – sa ko Al che mi kas. – Tu ri pa kan ka mai 
pi ni gų ir nu si pirk si di de lę ban dą avių ir kup ra nu ga rių. Ve si Fa ti mą. 
Pir muo sius me tus gy ven si te lai min gi. Pa mil si dy ku mą ir per me tus 
pa žin si kiek vie ną iš 50.000 pal mių. Su pra si, kaip jos au ga, o jos tau 
at skleis nuo lat be si kei čian tį pa sau lį. Tuo pat me tu vis ge riau ir ge riau 
su vok si žen klus, nes dy ku ma – ge riau sias mo ky to jas.

Ant rai siais me tais pri si min si pa slėp tą jį lo bį. Tau vis dau giau apie 
jį kal bės žen klai, o tu steng sies į tai ne kreip ti dė me sio. Tik da lin sies 
sa vo ži nio mis oazės ir jos gy ven to jų la bui. Tau bus dė kin gi gen čių 
va dai. Ta vo kup ra nu ga riai tau neš tur tą ir ga lią.

Tre čiai siais me tais žen klai te kal bės apie lo bį ir As me ni nę Le
gen dą. Nak tų nak tis tu klai džio si po oazę, ir Fa ti ma taps liū din čia 
mo te ri mi. Nes dėl jos bu vo nu trauk tas ta vo žy gis. Ta čiau ją te be
my lė si, ir į mei lę bus at sa ko ma mei le. Tu pri si min si, kad ji nie ka da 
ta vęs ne pra šė pa si lik ti, nes dy ku mos mo te rys mo ka lauk ti su grįž tant 
sa vo jo vy ro. Tai gi jos pyk čio ne jau si. Tik vaikš čio si per nak tis po 
dy ku mos smė ly nus, tarp pal mių ir mąs ty si, kad gal rei kė jo leis tis į 
ke lio nę, la biau pa si ti kė ti sa vo mei le Fa ti mai. Ka dan gi pa si lik ti oazė je 
ta ve bus pri ver tu si ta vo pa ties bai mė nie kad jon ne be su grįž ti. Ir taip 
be svars tant žen klai pra dės ro dy ti, kad ta vo lo bis am ži nai pra din gęs 
že mės gel mė se. 

Ket vir tai siais me tais žen klai ta ve pa liks, nes ne bū si no rė jęs jų 
klau sy tis. Gen čių va dai tai su pras ir ta ve at leis iš pa rei gų Ta ry bo
je. Tuo met tap si tur tin gu pir kliu, dau gy bės kup ra nu ga rių ir pre kių 
sa vi nin ku. Ta čiau iki gy ve ni mo pa bai gos ne si liau si klai džio jęs po 
dy ku mą ir pal my ną, ži no da mas, kad ne įvyk dei As me ni nės Le gen dos 
ir kad jau per vė lu tai pa da ry ti. Taip ir lik si ne su pra tęs, jog Mei lė 
nie kuo met žmo gui ne truk do vyk dy ti sa vą ją As me ni nę Le gen dą. 
Jei taip yra, va di na si tai ne tik ra mei lė, ne ta, ku ria by lo ja Pa sau lio 
Kal ba. (išryškinta mū sų)
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ILIU ZO RIŠ KU MO  SU VO KI MAS

Žmo gaus in di vi du a ci ja ar ba Sa vas ties ieš ko ji mas la bai aiš kiai 
pa ro do mū sų ver ty bių ir tuo pa čiu pa sau lio ne tik ru mą (iliu zo riš ku-
mą), ki taip sa kant, ver čia aukš tyn ko jom įpras tą pa sau lio ir sa vęs 
su vo ki mą. Še šė lio ar che ti pas pa ro do mums, kad nor ma lus vien tik 
pa do rus žmo gus yra (bent kol kas) pro to su kur ta ap gau lė, iliu zi ja. 
Tas nor ma lus ar pa do rus žmo gus yra vien ma to mo ji žmo gaus pu sė, 
ta čiau jo ne ma to mo ji pu sė – Še šė lis ga li pa si reikš ti bet ka da ir su trin-
ti į mil tus „nor ma lų“ ir „pa do rų“ žmo gų. Aiš ku, kad tai ma žai kam 
pri im ti na (bent iš pra džių), bet tą pa tį tvir ti na se no ji iš min tis, vi sos 
di džio sios re li gi jos ir gel mi nė psi cho lo gi ja. Sil pny bė je ta vo stip ry bė, 
žmo gau, – sa ko se na kaip pa sau lis iš min tis. O ar gi sil pnas žmo gus, 
pro tin gu po žiū riu, yra nor ma lus? Ir jei gu ide a lų žmo gų mes iš ke liam 
aukš čiau vis ko, ta da pra si len kiam su mei lės nuo sta ta: Ne teis ki te ir 
ne bū si te tei sia mi. Smer kia me ki tus, kai pa si duo da me iliu zi jai, kad 
žmo gus tu ri ati tik ti mū sų įsi vaiz duo tus ir ap gau lin gus ide a lus.

Ani mos ir Ani muso ar che ti pai pa ro do, ko kie iliu zi niai ga li bū ti 
mū sų lū kes čiai pa do rios ir tvir tos šei mos at žvil giu. Kaip leng vai ga li 
suž lug ti tai, kuo mes pa si ti kė jo me ir lai kė me sa vo lai mės pa grin du. Ir 
šiuo at ve ju, jei gu aukš čiau vis ko iš kel si me „pa do rios“ šei mos tvir tu-
mą, tai ir vėl ne iš pil dy si me mei lės įsa ky mo. Iliu zi ja yra tai, kad iš orė je 
su ra si me sa vo tik rą ją pu sę, ku rios rei kia ieš ko ti vi du je. Ga li ma prieš-
ta rau ti, jog anks čiau šei mos bū da vo pa do rios ir ne su by rė da vo. Taip. 
Bet jos bū da vo grįs tos la biau vi suo me ni ne ne gu as me ni ne  mo ra le. 
O da bar san tuo kos grin džia mos dau giau as me ni ne mo ra le. Tai reiš kia, 
kad šiuo lai ki nis žmo gus, ne pai sy da mas vi suo me nės pri me ta mų nor-
mų, vis daž niau va do vau ja si as me ni ne mo ra le ir ren ka si sa vęs ar ba 
Sa vas ties ieš ko ji mo ke lią, ne re tai są mo nin gai to dar ne su pras da mas.

La biau siai mū sų ver ty bių ap gau lin gu mą pa ro do Per so nos ar che ti-
pas. Vis kas, ko mes taip sie kia me, dėl ko taip vargs ta me ir di džiuo ja-
mės: tur tas, kar je ra, aukš tos pa rei gos, įvai rūs ran gai, laips niai, gar bė, 
pri pa ži ni mas, svei ka ta ar pan. yra pra gaiš tan tys ir iliu zi niai da ly kai. 
O svar biau sia, kad jie ne tik iliu zi niai, bet ir nu krei pian tys mus nuo 
tik ro sios gy ve ni mo pras mės – Sa vas ties ieš ko ji mo. Gy ve ni me mes 
sie kia me dau ge lio da ly kų, o pa si ro do, kad te rei kia tik vie no. Ir 
svar biau sia, kad tie dau ge lis da ly kų yra ap gau lin gi. To dėl yra to kia 
Nuo lan ku mo li ta ni ja:
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Litanijaprašantnuolankumodorybės  
O Jė zau, ro mus ir nuo lan kios šir dies, iš klau syk ma ne.
Nuo no ro bū ti ver ti na mu, 
Nuo no ro bū ti my li mu,
Nuo no ro bū ti iš aukš tin tu,
Nuo no ro bū ti pa gerb tu,
Nuo no ro bū ti gi ria mu,
Nuo no ro mo ky ti ki tus,
Nuo no ro bū ti pri pa žin tu,
Nuo bai mės bū ti pa že min tu,   
Nuo bai mės bū ti nu ver tin tu,
Nuo bai mės bū ti pa nie kin tu,
Nuo šmeiž to bai mės,
Nuo bai mės bū ti pa mirš tu,
Nuo bai mės bū ti pa juok tu,
Nuo bai mės bū ti įžeis tu, 
Nuo bai mės bū ti įtar tu,

Kad ki ti bū tų la biau my li mi už ma ne,  
Kad ki ti bū tų la biau ver ti na mi ne gu aš,
Kad ki ti vi suo me nės aky se ga lė tų di dė ti, o aš ma žė ti,
Kad ki ti ga lė tų bū ti gi ria mi, o aš lik čiau ne ver ti na mas,     
Kad ki ti ga lė tų vi sur už ma ne pir miau sto vė ti,
Kad ki ti ga lė tų tap ti šven tes ni už ma ne,
       ir kad aš tap čiau šven tu tiek, kiek ga liu.  Amen.

      
 Dau ge liui toks su vo ki mas ne pri im ti nas ar bent ne la bai pa tin ka. 

Yra taip, kaip yra. Rei kia vie ną kar tą iš aug ti iš vai kiš ku mo: Kai bu
vau vai kas, kal bė jau kaip vai kas, mąs čiau kaip vai kas, pro ta vau kaip 
vai kas; ta pęs vy ru, me čiau tai, kas vai kiš ka (1Kor 13, 11). Ta čiau 
ne rei kia nu kryp ti į ki tą kraš tu ti nu mą ir vi sai pa nie kin ti vi suo me-
niš kai reikš min gus da ly kus. Jie rei ka lin gi mū sų in di vi du a ci jos ar ba 
Sa vas ties ieš ko ji mo ke lio nei. Tik nie ka da  ne rei kia pa mirš ti, kad jie 
ne tiks las, o vien prie mo nė.

 Gi les nės pro ble mos ta me pa čia me ly gy je ne iš spren džia mos. Ga-
li ma il gai nau do tis įvai riais bū dais, spren džiant ne sklan du mus ta me 
pa čia me ly gy je. Tie me to dai šiek tiek pa de da, ta čiau ne iš es mės ir ne 

Išlaisvink m
ane, Jėzau!

Jėzau, suteik m
an 

m
alonę to trokšti!
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il gam. To kiu ke liu ve da ir dau gu ma psi cho lo gi nių mo kyk lų. Bū das, 
apie ku rį čia kal ba me, yra ki toks iš es mės. Mes ban do me su si vok ti ir 
pa kil ti virš mus jau di nan čių ir ka muo jan čių pro ble mų bei pa žvelg ti į 
jas iš to liau ar iš vir šaus. Pa na šu bū tų, jei gu, siau čiant aud rai pa kil tu-
me virš de be sų. Aud ra te be siau čia, bet mes jau esa me virš jos. Taip ir 
su pro ble mo mis: kai virš jų pa ky la me, jos iš lie ka, bet at ro do jau vi sai 
ki taip. Jos mus ne be taip žei džia, vė liau gal ir vi sai ne be žeis, ir at ro do 
tar si vai kų žai di mai. Ta čiau aiš kiai ma to me, kad už ši tų žai di mų sly pi 
di de lė pras mė, ku ri ir tam pa mū sų gy ve ni mo tiks lu.

Tai, apie ką kal ba me rem da mie si gel mi ne psi cho lo gi ja, iš tie sų  
yra ke lias į šven tu mą. Vi du ram žiš ku po žiū riu, šven tu mas bu vo ver ti-
na mas kaip kaž kas iš skir ti nio ar tie siog ne nor ma laus, ne si de ri nan čio 
su įprastu gy ve ni mu. Be si kei čian tis po žiū ris į šven tu mą sa ko, jog bū ti 
šven tu – tai pra žy dė ti sa vuo ju žie du ar ba bū ti sa vi mi. Ir in di vi du a ci ją 
mes va di na me ta pi mu sa vi mi ar ba sa vęs (Sa vas ties) ieš ko ji mu. Su vo-
kiant siau res ne pras me ir su re li gi niu at spal viu, sa vęs ieš ko ji mo ke lio-
nę dar ga li ma pa va din ti at si ža dė ji mo (nuo že miš kų pri si ri ši mų) ke liu.

Ne ša liš kai žvel giant, aiš kiai ma ty ti, jog K. Jun go ap ra šy to ji in di vi-
du a ci ja ir yra tas šven tu mo ke lias, apie ku rį kal ba vi sų di džių jų re li gi jų 
ir vi sų lai kų mis ti kai bei šven tie ji. Ski ria si tik tuo, kad in di vi du a ci jos 
ap ra šy mas ir jam nu sa ky ti var to ja mos są vo kos bei api brė ži mai la bai 
skir ia si nuo var to ja mų re li gi niuo se teks tuo se. Tai nie ko nuo sta baus, 
taip ir tu ri bū ti. Mo ky ki mės po įvai riau sio mis for mo mis pa ste bė ti tą 
pa čią es mę. Kaip ma tė me, Sa vęs ieš ko ji mui pa aiš kin ti la bai ge rai 
tin ka mis ti kų raš tai bei Kris taus nu ro dy mai. Dar dau giau: gel mi nė 
psi cho lo gi ja pa de da su vok ti ne su pran ta miau sias Evan ge li jos vie tas.

Sun kiau siai iš pil do mi Kri taus nu ro dy mai – my lė ti sa vo prie šus ir 
nie ko ne smerk ti, at si ža dė ti tur tų ir pa sau lio tei kia mos gar bės, at si ža-
dė ti prie rai šių san ty kių (pa lik tė vą, mo ti ną, vai kus, bro lius, se se ris, 
vy rą, žmo ną) ir ga lų ga le at si ža dė ti sa vęs pa ties (kas ne at si ža da sa vo 
gy vy bės, tas ne ver tas ma nęs) – ati tin ka svar biau sių in di vi du a ci jos 
ke ly je su tin ka mų kliū čių: Še šė lio, Ani mos/Ani muso ir Per so nos ar-
che ti pų  su vo ki mą ir jų įjun gi mą (in teg ra ci ją) į pil nu ti nę psi chi ką. Tik 
iš pil džius svar biau sius Kris taus nu ro dy mus, o tuo pa čiu ir gel mi nės 
psi cho lo gi jos pa ta ri mus, įma no ma pra žy dė ti sa vuo ju žie du, tap ti 
šven tu ar ba at ras ti Sa vas tį.

Bet labiausiai, ko gero, žmogus yra prisirišęs prie savojo „aš“. 
Budizmo mokytojai kalba apie „didžiąją“ mirtį, Krišnamurti ragino 
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mirti kiekvieną dieną, kiekvieną minutę, o žymus dzen budistas Lin 
Či pasakoja apie žmogų „be padėties“. Toks žmogus nesijaučia nei 
aukščiau kitų, nei žemiau jų. Jam nekyla noras lyginti save su kitais. Jo 
padėtis jo nejaudina. Žmogus „be padėties“ mirė „didžiąja“ mirtimi, o 
sakant mūsų sąvokomis, – suprato Personos iliuzoriškumą. Bet kokia 
kita mirtis jam jau nebaisi. Jis nebesako „aš“, nes taip sakyti, pasak 
mistikų tradicijos, gali tik Dievas.

Pa žin ti sa ve – tai pa mirš ti sa ve, sa ko vie na iš min tis. Ki ta iš min tis 
kal ba prie šin gai: pa žin ti sa ve – tai pri si min ti sa ve. Ku ri iš jų tei sin ga? 
Tei sin gos abi, o pa im tos kar tu jos iš reiš kia ne per ski ria mų prie šy bių 
dės nį, ku ris sa ko, kad prie šy bės virs ta vie na į ki tą. Tai mums jau 
ži no mas enan tiod ro mi jos dės nis (žr. sk. Ar che ti pi nė in di vi du a ci jos 
sim bo li ka). Šiuo at ve ju sa vęs pa mir ši mas virs ta į sa vęs pri si mi ni mą. 

Pa žin da mas sa ve žmo gus iš pra džių at ran da, kad kū nas, jaus mai, 
min tys, vi suo me ni nė pa dė tis, gar bė, ran gai ir ki ti da ly kai, ku riuos 
mes va di na me Per so nos ap raiš ko mis ir su kuo as muo sa ve ta pa ti no, 
nė ra jis pats. To dėl sa vęs ieš kan tis žmo gus pa mirš ta sa ve ar ba, ki taip 
sa kant, su vo kia Per so nos ap gau liš ku mą. Iš ki tos pu sės, sa vęs ieš kan-
ty sis pa ma žu pra de da jus ti tik rą ją sa vo es mę, o tai reiš kia, kad jis 
ima pri si min ti sa ve. At si sky ri mas nuo ne tik rų ir pra gaiš tan čių da ly kų 
virs ta su si ta pa ti ni mu su ne nyks tan čiais da ly kais. Abu šie prie šin gi 
vyks mai ne tik ne per ski ria mi, bet ir su ke lia nuo la ti nes prieš ta ras, ku-
rių pa sek mė yra nau jo žmo gaus gi mi mas. Čia ne sun ku pa ste bė ti, kad 
pa grin di nę sa vęs ieš ko ji mo prieš ta rą ga li me pa va din ti prieš ta ra tarp 
sa vęs pa mir ši mo ir sa vęs at si mi ni mo. Pir mą ją, t. y. sa vęs pa mir ši mo 
iš min tį, ap ta rė me nag ri nė da mi Per so nos ar che ti pą. O sa vęs pri si mi-
ni mas ve da į Sa vas ties at ra di mą, ku rios ieš ko ji mą mes ir pra tę si me. 
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SA VAS TIS ar ba AM ŽI NA SIS KÛDI KIS

SA VAS TIES SIM BO LIAI

Sa vas ties ieš ko ji mas yra be ga li nis. Jį ga li ma pa vaiz duo ti ne tie-
sia, aukš tyn ky lan čia li ni ja, bet spi ra le, ku ri am ži nai su ka sa vo vi jas, 
su jung da ma są mo nę su pa są mo ne. Sa vas ties ar che ti po, iš reiš kian čio 
psi chi kos pil nat vę, vi sa pu siš ku mą sim bo li zuo ja:

– die viš kas kū di kis ar ba vai kas,
– Die vas (Kris tus, Bu da, Bra ma, Mit ra…),
– fi lo so fi nis ak muo (la pis),
– Dao ar ba Ke lias, 
– auk si nis žie das, 
– pa par čio žie das,
– iš min čius, mo ky to jas, gu ru ar pan.
Šie sim bo liai iš reiš kia uni ver sa lu mo, be ga ly bės, am ži ny bės, 

šven tu mo ir gro žio idė jas bei sa vy bes. Mo te rų sap nuo se Sa vas tis ga li 
pa si ro dy ti mo ti nos–že mės, bur ti nin kės, mei lės die vy bės ar šven ti kės 
pa vi da lu. Vy rų sap nuo se Sa vas tis ga li pa si ro dy ti iš min čiaus, mo ky-
to jo, gu ru, gam tos dva sios ir pan. pa vi da lais. Ga na daž nai sap nuo se 
Sa vas tis pa si ro do die viš ko kū di kio pa vi da lu.

Kū di kis sim bo li zuo ja au gi mo ga lią ir vys ty mo si ga li my bę. Ne-
re tai kū di kis ati tin ka krikš čio niš ką jį sim bo liz mą, t. y. jis pa si ro do 
kū di kė lio Jė zaus pa vi da lu. Ka ta li kų šven tie ji daž nai vaiz duo ja mi su 
kū di kė liu Jė zu mi ran ko se, pvz., šv. An ta nas, šv. Kot ry na, šv. Kris tu-
pas, šv. Alo y zas ir ki ti. 

Ma žo ji Te re sė au to biog ra fi nė je kny go je „Vie nos sie los is to ri ja“ 
sa vo su si ti ki mą su Jė zu mi ar ba Sa vas ti mi ap ra šo taip: O koks švel nus 
ma no sie lai pir ma sis Jė zaus pa bu čia vi mas! Tai bu vo mei lės bu či nys, 
jau čiau si esan ti my li ma ir pa ti sa kiau: ‘My liu ta ve, ati duo du Tau sa ve 
am ži nai!’ Ne bu vo jo kių dve jo nių, jo kios ko vos, jo kių pa si au ko ji mų; 
jau se niai Jė zus ir ma žo ji varg šė Te re sė bu vo vie nas į ki tą pa žvel gę 
ir vie nas ki tą su pra tę. Šian dien tai ne be žvilgs nis, o su si lie ji mas, jie 
ne be bu vo du, Te re sė iš tir po kaip la šas va dens oke a no pla ty bė je. Li
ko vien Jė zus, Jis bu vo šei mi nin kas, Ka ra lius (to kia ir yra Sa vas ties 
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veik la). Ar gi Te re sė ne bu vo pra šiu si pa im ti jos lais vę, nes ta lais vė ją 
bau gi no; ji jau tė si to kia sil pna, to kia tra pi, kad am ži nai no rė jo su si
jung ti su Die viš ką ja ga lia. (...) Jė zui ne rei kia nei kny gų, nei mo ky to jų 
pa gal bos sie loms ap švies ti, Jis – mo ky to jų Mo ky to jas mo ko be žo džių. 
Aš nie ka dos ne su gir dė ju si Jo kal bant, bet jau čiu, kad Jis yra ma ny je 
kiek vie ną aki mir ką, kad Jis ma ne ve da ir įkve pia, ką tu riu sa ky ti ar 
da ry ti. Aš jį ran du kaip tik ta da, kai man rei kia tų nu švi ti mų, ku rių 
dar ne bu vau pa ty ru si; daž niau siai tai at si tin ka ne ty liai mel džian tis, 
o man dir bant kas die ni nius dar bus.

Ta čiau daž niau siai šio sim bo lio iš ta kos yra prieš krikš čio niš kos. 
Kū di kis daž nai pa si ro do žie dų tau re lė se ar ba iš auk si nio kiau ši nio, 
ar ba kaip man da los cen tras. Sap nuo se jis pa si ro do tar si sū nus ar duk tė, 
kaip vai kas, pa aug lys ar jau na mer gai tė. Pa sa ko se ar mi tuo se vi sus 
ne įpras tai gi mu sius vai kus ga li ma pri skir ti prie Sa vas ties sim bo lių. 
Lie tu vių pa sa kų ty ri nė to ja B. Ker be ly tė to kių ne įpras tų vai ko gi mi mo 
bū dų pri skai čiuo ja ke lias de šim tis, su skirs ty da ma juos į še šis ti pus.

Štai sap no pa vyz dys: Ma tau tar si iš vir šaus ir iš to li. Lau ko ke liu ku 
bė ga ba sas 6–7 me tų ber niu kas. Švie siap lau kis, bal tais marš ki niais, 
ko kius ne šio da vo se no vė je. Ap link ža lia ir daug sau lės. Aš iš kar to 
su pra tau, kad ši tas vai kas – tai aš. Nie ka da gy ve ni me nie ko pa na šaus 
ne bu vau pa ty ręs. Sap nas pa li ko ma ny je gi lią ra my bę ir pa si ti kė ji mą. 
Tai jau no žmo gaus sap nas, ku rio gy ve ni mui bu vo to li iki dar nos ir 
to bu lu mo. Jis tu rė jo daug pro ble mų. Sap ną ga li ma pa aiš kin ti kaip 
in di vi du a ci jos at ei tį, ki taip sa kant, sėk min gą sa vęs ieš ko ji mo re zul-
ta tą. Vai kas – tai at ei ties ga li my bė, ir jo pa vi da las sap nuo se reiš kia 
bū si mą as mens pa si kei ti mą, tar si iš anks to nu ma to re zul ta tą, ku ris bus 
pa siek tas jun giant są mo nin gus ir ne są mo nin gus psi chi kos ele men tus.

Klau si mas už duo tas pa skai to je: Ką reiš kia sap nuo ti ma žą vai ką 
– kū di kį? Mo te rys ne re tai sap nuo ja kū di kius ar ma žus vai kus, ku rie 
per jas no ri at ei ti į šį pa sau lį. To dėl toks sap nas ga li bū ti ir nėš tu mo 
pa ža das. Kai ku rios mo te rys ar mer gi nos net ne sap ne jau čia no rin čius 
per jas į že mę at ei ti nau jus žmo nes. Štai pa vyz dys to kio jaus mo, ku rį 
pa ty rė ki ta klau sė ja: Esu ne te kė ju si, bet vi są lai ką jau čiu sa vo vai ką, 
ga liu nu sa ky ti, kaip jis at ro do, vaiz duo tė je glau džiu jį prie sa vęs. 
Sa ky ki te, iš kur tas jaus mas? Kar tais at ro do, kad esu ne nor ma li. At-
skir ti, ar sap nuo tas vai kas sim bo li zuo ja Sa vas tį ar reiš kia į že miš ką jį 
gy ve ni mą be si pra šan čią sie lą, ne sun ku. Tai pa ro dys vi di nis jaus mas ir 
vai ko el ge sys. No rin tys gim ti vai kai glaus to si ir pa tys pra šo si glo bos, 
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o vai kas, sim bo li zuo jan tis Sa vas tį, glo bo ja mus ir pa lie ka sap nuo to jui 
sau gos ir ra my bės jaus mą.

MAN DA LA  IR  PA PAR ČIO  ŽIE DAS

Sa vi tas sa vęs ieš ko ji mo sim bo lis yra man da la. Tai psi chi kos 
vi suo ti nu mo sim bo lis, ku ris vaiz duo ja įcen tri nį vyks mą, ku rian tį 
in di vi du a ly bės cen trą. Bū din gi man da los pa vi da lai yra ap skri ti mas, 
kvad ra tas ar ba ly giak raš tis kry žius.

K. Jun gas man da los reikš mę su vo kė per as me ni nę pa tir tį. 1918–
1919 me tais, bū da mas sun kio je vi di nė je kri zė je, jis kiek vie ną ry tą 
pieš da vo ma žą ap skri ti mą – man da lą, ku ri iš reikš da vo tuo me ti nę jo 
vi di nę bū se ną. Jis taip ra šė apie man da lų pie ši mo reikš mę: Šie pie ši
niai lei do man ma ty ti, kas die na iš die nos vyk da vo ma no psi chi ko je. 
Tik pa ma žu aš su pra tau, kas iš tik rų jų yra man da la. Man da la – tai 
sa vi pa kan ka mu mas (sa ve pa ten ki nan ti vi su ma), man da la – tai vi di nis 
tiks lin gu mas, ku ris sie kia dar nos ir ne pa ken čia sa vęs ap gau di nė ji mo.
(…) Ma no man da los bu vo krip tog ra mos (slap ti įra šai),  jos iš reikš
da vo ma no sie los bū se ną, ir kiek vie ną die ną bū da vo vis ki to kios. Aš 
jo se ma čiau sa ve, t. y. vi są sa vo esy bę jos taps me. Iš pra džių aš jas 
su vo kiau mig lo tai, bet jau ir ta da su vo kiau, kiek daug jos reiš kia ir 
sau go jau jas kaip bran gak me nius. Bu vau įsi ti ki nęs, jog man da la iš
reiš kia ma no sie los mik ro kos mo są. (iš ryš kin ta mū sų)

Se no vi niuo se Sa vas ties vaiz duo se yra pa žy mi mos pa sau lio ša lys. 
Ma tyt to dėl Sa vas tis daž nai pie šia ma ap skri ti mo cen tre. Toks pie ši nys 
sans kritiškai va di na mas man da la. Kaž kas yra pa ste bė jęs, jog man da-
la lie tu viš kai skam ba kaip „ma no da lia“. Iš tie sų, man da la iš reiš kia 
žmo gaus vi di nį pa sau lį ir to dėl, ga li ma sa ky ti, ji yra žmo gaus da lia. 

Nas ka pio gen ties in dė nai vi di nį psi chi kos cen trą jaus da vo tie-
sio giai, be jo kių re li gi nių ar ma giš kų apei gų. Tuo tar pu ki tų gen čių 
in dė nai vi di nei pu siau svy rai at sta ty ti pieš da vo ma giš ką ap skri ti mą. 
Pvz., Na va cho gen ties in dė nai, siek da mi at sta ty ti li go nio dar ną su 
pa čiu sa vi mi ir su kos mo su, ant smė lio pieš da vo pa na šius į man da lą 
pie ši nius. Ry tų ša ly se to kie pie ši niai (man da los) yra nau do ja mi vi di-
nei dar nai at sta ty ti ar ba su si kon cen truo ti me di ta ci jos me tu. Man da los 
ste bė ji mas (kon cen tra ci ja) ar ba jos pie ši mas bei spal vi ni mas su tei kia 
žmo gui vi di nę ra my bę, gy ve ni mo pras mės ir dar nos jaus mą. 
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Man da los ar che ti pas su ža di na ypa tin gus, va di na muo sius „man-
da li nius“ sap nus. Tai pa ly gin ti re tai pa si tai kan tys sap nai, ku rie yra 
sėk min go sa vęs ieš ko ji mo liu dy to jai. Kar tais man da los pa si ro do ir 
šiuo lai ki nių žmo nių sap nuo se. Po „man da li nių sap nų“ žmo gus jau-
čia dar ną ir ra my bę. Jie pri ski ria mi prie „švie sių“ sap nų, dėl ku rių 
reikš mės sap nuo to jai ne abe jo ja, nes jie pa lie ka gi lų ra my bės jaus mą. 
To kiuo se sap nuo se bū na daug ryš kios, tei gia mos ir har mo nin gų for mų 
re li gi nės sim bo li kos. 

Pri si mi nus pa par čio žie do ieš ko ji mo le gen dą, ga li ma teig ti, kad 
jo je pa sa ko ja ma apie bal tiš ką man da los va rian tą. Ap skri ti mą, ku ris yra 
pa grin di nė man da los da lis, bū ti nai pie šia kiek vie nas pa par čio žie do 
ieš ko to jas. Man da los cen tras tu ri pri klau sy ti žmo gaus są mo nin ga jai 
da liai – ‘ego’. Į ra to cen trą sė da si ir pa par čio žie do ieš ko to jas. Už 
ap skri ti mo iš si dės to vi si ki ti žmo gaus psi chi kos pa vi da lai ir ap raiš-
kos. Tai šmėk los ir bai dyk lės, ku rios ne ga li per ženg ti pa par čio žie do 
ieš ko to jo nu brėž to jo ra to. Jei gu pa par čio žie do ieš ko to jas nei vie nam 
iš šių psi chi kos pa vi da lų ne už lei džia cen tri nės vie tos ir lie ka jų ste
bė to ju, o, le gen dų kal ba, ne iš si gąs ta ir ne pa bė ga iš ra to (iš man da los 
ar ba nuo sa vo da lios), – ta da į ra tą nu kren ta pa par čio žie das. Taip 
žmo gus ar ba pa par čio žie do ieš ko to jas, už ėmęs man da los cen trą ir 
ne pa bū gęs įvai riau sių bau gi nan čių sa vo psi chi kos pa vi da lų, su si jun-
gia su Sa vas ti mi. Ta da jis tam pa sa vo psi chi kos val do vu, o, pa sak 
pa par čio žie do le gen dos, – vi sa ži niu ir vi sa re gin čiu.

K. Jun go raš tuo se be rods ne pa mi nė ta, kad Sa vas ties sim bo lis yra 
ir šir dis. Sme ge nys ar ba pro tas at sto vau ja są mo nin ga jam ‘ego’, o šir-
dis yra ne są mo nin gos ir in tui ty vios, ta čiau vi sa ap rė pia čios psi chi kos 
cen tras, ku rį mes va di na me Sa vas ti mi. Ši toks šir dies (ne fi zio lo gi nės) 
su vo ki mas ži no mas ne tik vi so se se no se tra di ci jo se bei re li gi jo se, 
bet ir da bar ti nė je kul tū ro je. Kai ku rie Evan ge li jų po sa kiai ro do, jog 
žmo gaus es mė yra šir dy je, pvz.: Kur ta vo lo bis, ten ta vo šir dis ar ba 
Lū pos kal ba tai, kuo per te ku si šir dis. Krikš čio nių li tur gi jo je pa pli tęs 
Jė zaus šir dies gar bi ni mas. Pla čiai ži no mas tei gi nys, kad Die vas gy-
ve na žmo gaus šir dy je. 

Šiuo lai ki niai sme ge nų ty rė jai at ra do, jog tarp šir dies ir sme ge nų 
yra ry šys, ku rį jie vaiz džiai pa va di no šir dies ir pro to po kal biu. Ma-
to me, kad  ‘ego’ (pro to) ir sa vas ties (šir dies) ry šys yra ne tik  psi cho-
lo gi nis – dva si nis, bet pa si reiš kia ir fi zio lo gi nia me ar ba kū no ly gy je, 
o tai reiš kia, kad po kal bis tarp pro to ir šir dies yra ypač svar bus. Ki ta 
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ver tus, tie pa tys sme ge nų ty ri mai pa ro dė, kad šiuo lai ki nio žmo gaus 
sme ge nų ir šir dies ry šys yra la bai pa žeis tas ar ba vi sai nu trū kęs. Apie 
blo gai pa si el gu sį žmo gų sa ko ma: Jis ne tu ri šir dies, o tiks liau rei kė tų 
sa ky ti: Jis pra ra dęs ry šį su šir di mi. 

Kai ku rie pa par čio žie do ieš ko ji mo le gen dos va rian tai nu ro do, 
jog nu kri tu sį ant pa ties tos pa klo dės pa par čio žie dą rei kia pa im ti de-
ši ne ran ka ir pri dė ti jį prie šir dies, o kai rę ran ką už dė ti ant gal vos. 
Sim bo li niai pa par čio žie do ieš ko to jo veiks mai aki vaiz džiai liu di ja 
apie ry šio bei bi čiu lys tės tarp pro to ir šir dies at sta ty mą ar to bu li ni-
mą, ieš kant pa par čio žie do. Ši to kia pa par čio žie do le gen dos pa bai ga 
pa tvir ti na šiuo lai ki nių sme ge nų ty rė jų at ra di mus. Ga li ma sa ky ti, kad 
se nų jų bal tų le gen dos apie pa par čio žie do ieš ko ji mą pa sa ko ja apie 
są mo nin gą da ly va vi mą sa vęs ar ba Sa vas ties ieš ko ji me. Są mo nin gas 
sa vęs ieš ko ji mas ne daž nai pa si tai ko. Dau gu ma žmo nių ieš ko kon-
kre tes nių da ly kų. Ta čiau, kai žmo gus il gai už si bū na vie no je vie to je, 
Sa vas tis įvai rio mis gy ve ni mo ne gan do mis (žr. sk. Pa są mo nė ir jos 
pa si reiš ki mai), ga li jį pa kvies ti į sa vęs ieš ko ji mo ke lio nę. 

Pa nag ri nė si me sap ną, ku ria me ne ti kė tai at si ran da man da la. Šis 
sap nas bu vo įžan ga į nau ją kū ry biš kai ak ty vų gy ve ni mo tarps nį: Ma-
tau pei za žą va ka ro su te mo se. Ant ra me pla ne ma to si aukš tu ma, virš 
ku rios ju da ke tur kam pis, auk su spin din tis dis kas. Pir ma ja me pla ne 
tam si že mė, ku rio je ka la si pir mie ji dai gai. Stai ga aš pa ma tau ap va lų 
sta lą, ku rio vir šu ti nė da lis – pil ka ak me ni nė plokš tė. Tuo me tu ke tur
kam pis dis kas ju da į de ši nę ir at si du ria ant ap va laus sta lo.

Pei za žai sap nuo se (kaip ir me no kū ri niuo se) daž nai sim bo li zuo ja 
ne per duo da mą nuo tai ką. Šia me sap ne su te mų pei za žas pa ro do, kad 
die nos, t. y. są mo nės švie sa pri te mo. Da bar ga li pa si ro dy ti vi di nė 
pri gim tis (pa są mo nė). Ir iš tie sų ho ri zon te sap nuo to ja ma to kvad ra
ti nį dis ką. Pas kui auk si nis dis kas ju da de ši nėn – ten, kur daik tai ir 
reiš ki niai tam pa su vo kia mi (de ši nė pu sė – tai są mo nės sri tis; kai rė – 
pa są mo nės sri tis). Pa ga liau kvad ra ti nis dis kas at si ran da ant ap va laus 
ak me ni nio sta lo. Ak muo – Sa vas ties sim bo lis, o sta lo ap skri ti mas ir 
dis ko kvad ra tas iš reiš kia man da lą. 

Vie nas klau sy to jas pa si da li no sa vo sap nu, ku rį taip pat ga li ma 
pri skir ti man da li niams: Sap na vau ma žą vai ką ve ži mė ly je. Jau čiau, 
kad tai ma no vai kas, la bai bran gi ir ar ti ma bū ty bė. Vai kas ve ži mė ly je 
bu vo vi du ry je san kry žos. La bai ge rai su pra tau, kad tai jud ri san kry ža 
Vil niu je prie Kon ser va to ri jos. To liau sap ne at si dū riau ki to je Vil niaus 
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vie to je. Pa si da rė ne ra mu, kad pa li kau vai ką vie ną vi du ry je san kry žos. 
Pra dė jau ei ti at gal. Grįž da mas link san kry žos jau čiau la bai ma lo nų 
kva pą, ne pa pras tai jau kią va sa riš ką ši lu mą, ap link ma čiau me džius 
švie siai ža liais, be veik bal tais, minkš tais la pais. Pa ju tau ma lo nų 
pa leng vė ji mą, ra dęs vai ką su ve ži mė liu ten pat, vi du ry je san kry žos, 
kur ir pa li kau. 

Vė liau sap ną už si ra šiau, ta čiau ne su pra tau, ką jis man sa ko. Ne
su pra tau, ko dėl pa li kau vai ką vie ną. Juk jį ga lė jo kas nors nu si vež ti 
ar su traiš ky ti au to mo bo liu. Ko dėl ne nu ve žiau jo į sau ges nę vie tą? 
To liau sap nuo to jas pa tei kia ir šio sap no aiš ki ni mą: Tik pra ei ta jū sų 
pa skai ta pa dė jo man su vok ti kad san kry ža sim bo li za vo kry žių (man
da lą). Vai kas (Sa vas ties sim bo lis) bu vo man da los vi du ry je, to dėl jo 
ne vei kė iš ori nio pa sau lio pa vo jai. Jis bu vo am ži nas, eg zis ta vo vi sai 
ki to je bū ties sfe ro je.

 Sap no aiš ki ni mas iš es mės tei sin gas, juo lab, kad sap nuo to jas 
jau tė ma lo nius jaus mus ir ma tė jau nus, be si sklei džian čius la pus. O tai 
reiš kia sa vęs ieš ko ji mo pa ža dą – sėk min gą ne sklan du mų iš spren di mą.

Įdo mus yra ir ki to, pa skai tos me tu gau to raš te lio, tu ri nys: Vie na 
ma no drau gė, ku ri nie ko ne ži no apie man da las, įdo miai pa sa kė: „Vi
sus anks tes nius sa vo įsi my lė ji mus ga lė čiau pa vaiz duo ti kaip pu sę ap
skri ti mo, o pas ku ti nį jį – kaip pil ną ap skri ti mą“. Ką tai ga lė tų reikš ti? 
Ar jos pas ku ti ny sis jaus mas kaž kuo ypa tin gas, to bu les nis, o gal būt 
tai jau ga li ma pa va din ti mei le? Ne svar bu, kad žmo gus są mo nin gai 
nie ko ne ži no apie to kius ar che ti pi nius sim bo lius, kaip man da la. Jie 
iš plau kia iš žmo gaus pa są mo nės, nes tai yra ko lek ty vi niai vaiz di niai. 
Tą mei lę, ku rią sim bo li zuo ja pu sė ap skri ti mo, ga li ma pa va din ti ide a-
li zuo ta mei le. To kia mei le mes my li me ne vi są, o tik pu sę žmo gaus, 
tik jo ge rą sias sa vy bes, t. y. ide a li zuo tą žmo gų. To kia mei lė ne bū na 
pa tva ri ir ne at ne ša nei lai mės, nei gy ve ni mo pil nat vės. Vi so žmo gaus, 
t. y. to kio, koks jis yra, su vi so mis jo ge ro mis ir blo go mis sa vy bė mis, 
mei lę sim bo li zuo ja pil nas ap skri ti mas. Ši to kia pil nat viš ka mei lė jau 
yra il ga lai kė, iš tve rian ti vi sas ne gan das ir lai ko iš ban dy mus.

SA VAS TIS  PA SA KO SE  IR  LE GEN DO SE

Se no vi niuo se mi tuo se, le gen do se ir pa sa ko se daž nai ga li ma su tik ti 
vei kė jus, vaiz duo jan čius Sa vas tį. Lie tu vių liau dies pa sa kų ty ri nė to-
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jos B. Ker be ly tės kny go je: „Liau dies pa sa kos pras mė“ yra iš ti sos 
pa strai pos, ku rio se au to rė, nors ir vi sai ki taip pa va din da ma ir aiš kin-
da ma reiš ki nius, mū sų po žiū riu, ap ra šo žmo gaus ‘ego’ ir Sa vas ties 
san ty kius: Ste buk li nė se pa sa ko se (…) vaiz duo ja mi he ro jaus – jau no 
žmo gaus ir bū ty bės, nuo ku rios jis tuo me tu vi siš kai pri klau so mas, 
su si dū ri mai. He ro jus bū na pra ra dęs ry šius su sa vo ar ti mai siais ir 
at si dū ręs sve ti mo je te ri to ri jo je (ki ta me pa sau ly je ar ap lin ko je, kur 
žmo nės ne gy ve na). Tai sū nus, tė vo ne ty čia ati duo tas vel niui, iš vež ta į 
miš ką, pa te ku si į po že mi nį pa sau lį ar į dan gų po duk ra, pa mo tės duk tė 
ar šiaip mer gai tė, el ge tau jan tis ar po pa sau lį kla jo jan tis jau nuo lis ir 
kt. An ti po das – tai ra ga na, lau mė, vel nias, bet teks tuo se yra užuo mi
nų apie jų gi mi nys tę su he ro ju mi (ra ga na ar lau mė va di na ma te tu le, 
krikš to mo ti na, vel nias va di na he ro jų sū nu mi). Kar tais an ti po das – tai 
to te mi nis gy vū nas (meš ka, vil kas), per so ni fi kuo ta gam tos jė ga, su
da ran ti žmo nėms gy ve ni mo są ly gas (šal tis) ar mi ti nė bū ty bė, ku riai 
pri ski ria ma ga lia tvar ky ti ne tik he ro jaus ir jo gi mi nės, bet ir vi sų 
žmo nių li ki mą (lai mė, Die vas). Daž nai pa brė žia mas an ti po do aukš
tas sta tu sas (jis va di na mas po nu, po nia, ka ra liu mi), vy res nis am žius 
(se ne lis, se ne lė) (pa brauk ta ir iš ryš kin ta mū sų). Žmo gus ar ba jo ‘ego’ 
B. Ker be ly tės teks te pa va din tas he ro ju mi, o Sa vas tis ar ba, pla tes ne 
pras me, pa są mo nė – bū ty be, nuo ku rios he ro jus vi siš kai pri klau so-
mas, ar ba an ti po du. Kaip ma ty ti iš B. Ker be ly tės teks to, an ti po do, 
kaip mūsų minimos Sa vas ties, ga lios yra di de lės. Nors jis, siau res ne 
pras me, daž nai vei kia ne igia mai, bet yra gi mi nin gas pa grin di niam 
pa sa kos vei kė jui. Ypač reikš min gas an ti po do su ta pa ti ni mas su krikš to 
mo ti na, ku ri se no je lie tu vių kul tū ro je už ėmė ypa tin gai  aukš tą pa dė tį, 
nes rū pi no si krikš ta vai kio dva si nė mis reik mė mis. Lie tu vių liau dies 
pa sa kos, kaip ma to me, pra ple čia Sa vas ties sim bo lių įvai ro vę. Prie jau 
mi nė tų sim bo lių dar pri si de da lau mė, ra ga na, vel nias, meš ka, vil kas, 
šal tis, lai mė, ka ra lius, se ne lis, se ne lė. 

Pa sa kos ar mi tai vi sa da pa sa ko ja ne tai, kas bu vo ar bus, bet tai, 
kas vyks ta da bar. Ki taip sa kant, pa sa ko se ar mi tuo se at pa sa ko ja mi 
įvy kiai, ku rių is to ri niu po žiū riu nie kad ne bu vo, ta čiau ku rie nuo lat 
vyks ta da bar. Tai yra įvy kiai, ku rie nuo lat vyks ta vi di nia me žmo gaus 
pa sau ly je ir apie ku riuos kal ba re li gi ja, o psi cho lo gi ja juos ty ri nė ja. 
He ro jus, – ra šo B. Ker be ly tė, – yra že mos pa dė ties (jis yra an ti po do 
tar nas ar pa val di nys) ar ba ne tu ri jo kio sta tu so (ne tu rin tis na mų ir 
ar ti mų jų). An ti po das įsa ki nė ja he ro jui, ski ria sun kius dar bus, iš anks to 
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pa sa ky da mas, kad jis bū si ąs nu žu dy tas, jei už duo ties ne įvyk dys, bet 
he ro jus ne ga li nuo jo pa si ša lin ti, tu ri jo klau sy ti. Pa sa kų ty ri nė to ja, 
vi sai to ne ke tin da ma, taip tiks liai  api bū di no įpras tus Sa vas ties ir 
žmo gaus san ty kius, kad mums be lie ka tik su gre tin ti. Iš tie sų, kaip 
pa sa kų vei kė jas yra an ti po do, taip ‘ego’ yra Sa vas ties pa val di nys, 
ir vi siš kai nuo jo pri klau so mas. Sa vas tis, kaip ir pa sa kos an ti po das, 
iš ban do ‘ego’ sun kiais iš mė gi ni mais ir nuo lat gra so su griau ti (nu žu-
dy ti) ‘ego’ ar ba Per so ną. Tai dar kar tą pa tvir ti na, kad pa sa kų įvy kiai 
yra vi di niai ar ba psi cho lo gi niai. 

Ap skri tai, se no vi niuo se mi tuo se ir le gen do se ne re tai ga li ma su tik ti 
Sa vas tį vaiz duo jan čius vei kė jus. Štai, pvz., aust rų le gen da: Ka ra lius 
įsa kė ka rei viams nak tį sto vė ti sar gy bo je baž ny čio je prie mi ru sios 
prin ce sės, ku ri už si i mi nė jo bur ti nin ka vi mu, kars to. Kiek vie ną nak tį 
į sar gy bą ei da vo vie nas ka rei vis, bet mi ru sio ji prin ce sė at gy da vo ir 
nu žu dy da vo sar gy bi nį. Pa ga liau vie nas ka rei vis, ku riam at ėjo ei lė 
ei ti sar gy bon, iš si gan dęs pa bė go į miš ką. Ten jis su ti ko se ną bar dą 
(kla jo jan tį mu zi kan tą). Bar das nu ro dė  ka rei viui, kur baž ny čio je pa
si slėp ti ir kaip elg tis, kad  juo do ji prin ce sė ne ga lė tų jo ras ti. Dė ka 
šios ste buk lin gos pa gal bos ka rei viui pa vy ko iš gel bė ti prin ce sę, ir jis 
ją ve dė. Mu zi kan tas bar das, psi cho lo giš kai ta riant, yra Sa vas ties sim-
bo lis. Jam pa de dant žmo gaus ‘ego’ (le gen do je – ka rei vis) iš ven gia 
su nai ki ni mo ir su ge ba įveik ti pa vo jin gą ją (tam si ą ją) Ani mos pu sę ir 
net su ja vi siš kai su si jung ti (ves ti). Ve dy bos reiš kia to pa ties žmo-
gaus da lių jung tį.

Mo ters psi chi ko je, kaip jau mi nė ta, Sa vas tis įsi kū ni ja mo ters, t. 
y. tos pa čios ly ties pa vi da lu (prie šin gai ne gu Ani mus). Tai vaiz duo ja 
to kia es ki mų le gen da: Nu si vy lu si mei le mer gi na su ti ko bur ti nin ką, ke
liau jan tį va ri ne val ti mi. Tai bu vo ‘mė nu lio dva sia’, ku ri jė ga pa gro bė 
mer gi ną ir nu si ne šė ją į mė nu lį. Kar tą, kai ‘mė nu lio dva sia’ iš vy ko, 
mer gi na iš ėjo pa si vaikš čio ti ir su ti ko mo te rį li li pu tę, su si su pu sią ruo
nio pil vap lė ve. Ji per spė jo mer gi ną, kad ‘mė nu lio dva sia’ ruo šia si ją 
nu žu dy ti. Li li pu tė nu vi jo il gą vir vę, ku ria mer gi na ga lė tų nu si leis ti į 
že mę už riš to mis aki mis. Leis tis rei kė jo per mė nu lio jau na tį, kai su
sil pnė ja ‘mė nu lio dva sios’ jė gos, o li li pu tė dar ir pa ti su sil pni no tas 
jė gas. Mer gi na vir ve nu si lei do že myn, bet pa sie ku si že mę, pa mir šo 
tuo jau pat at si riš ti akis, kaip ją mo kė li li pu tė, ir to dėl pa vir to vo ru. 
Mo te ris li li pu tė šiuo at ve ju yra Sa vas ties mo ters psi chi ko je įvaiz dis. 
Se na sis mu zi kan tas (Sa vas tis) aukš čiau mi nė to je le gen do je iš gelbs ti 
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ka rei vį nuo nai ki nan čios Ani mos jė gos, o li li pu tė  ap gi na mer gi ną nuo 
„mė nu lio dva sios“, ku ri yra jos Ani mus. Ta čiau šios le gen dos pa bai ga 
nė ra ge ra – mer gi na ne pa klau sė Sa vas ties pa ta ri mo. 

Sa vas tis pa pras tai pa si ro do le mia mais gy ve ni mo mo men tais, ta-
da, kai žmo gus yra pa si ruo šęs keis ti gy ve ni mo bū dą ir pa grin di nius 
įsi ti ki ni mus. To kį pa si kei ti mą daž nai sim bo li zuo ja per si kė li mas per 
van de nį, daž niau siai per upę. Pa vyz džiu ga li bū ti 50-me tės mo ters 
sap nas: Aš prieš baž ny čią plo viau ša li gat vį. Tuo me tu, kai pa lei do 
mo ki nius iš mo kyk los, nu bė gau gat ve že myn prie upės su žy din čiu, t. 
y. sto vin čiu van de niu. Per upę bu vo per mes ta len ta. Kai pa ban džiau 
per ei ti upę, vie nas iš iš dy kau jan čių mo ki nių pra dė jo šo ki nė ti ant len tos 
taip, kad ji įlū žo, o aš vos ne įkri tau į upę. „Idio tas!“– su ri kau ant jo. 
Ki to je upės pu sė je žai dė trys mer gai tės. Vie na iš jų iš tie sė man ran ką, 
no rė da ma pa dė ti. Pa gal vo jau, kad jos ma ža ran ke lė per sil pna, bet 
įsi ki bau į ją ir mer gai tė leng vai per ve dė ma ne per upę.

Sap nuo to ja yra ti kin ti, bet, kaip ro do sap nas, ji jau ne be ga li lik ti 
to kia, ko kia bu vo. Ji tu ri per si kel ti per upę su sto vin čiu van de niu. 
Tai reiš kia, kad jos gy ve ni mas tar si su sto jo ne iš spręs tos re li gi nės 
pro ble mos pa sė ko je. Sap ne ji plau na ša li gat vius ša lia baž ny čios. Tai 
reiš kia, kad iš ori nis pa mal du mas jos ne be ten ki na, rei kia ei ti į vi dų. 
Per si kė li mas per upę – daž nai su tin ka mas es mi nių gy ve ni mo per-
mai nų sim bo lis. Per ei ti per upę jai pa de da ma ža, bet ant gam tiš kai 
stip ri mer gai tė, ku ri yra jos Sa vas ties sim bo lis. Truk dan tys mo ki niai 
sim bo li zuo ja jos Še šė lį.

VI SA A PI MAN TYS  SA VAS TIES  SIM BO LIAI

Žmo gaus pa vi da las to li gra žu ne vie nin te lis, ku riuo Sa vas tis pa si-
ro do sap nuo se ar mi tuo se. Aukš čiau ap ta rė me lie tu viš ko se pa sa ko se 
pa si tai kan čių Sa vas ties sim bo lių įvai ro vę. Įvai rus Sa vas ties pa vi da lų, 
ku riais ji pa si reiš kia, am žius ro do ne tik tai, kad ji bū na su žmo gu-
mi vi są jo gy ve ni mą, bet ir tai, kad ji eg zis tuo ja nuo la tos ir am ži nai. 
Sa vas tis ne tik per žen gia mū sų gy ve ni mo ri bas, bet yra vi sur esan ti. 
Daž nai ji pa si ro do mil ži niš ko ar ba Kos mi nio Žmo gaus, ku ria me tel pa 
vi sa vi sa ta, pa vi da lu. Kai toks pa vi da las pa si ro do žmo gaus sap nuo se, 
ga li ma ti kė tis, kad jo pro ble mos bus kū ry biš kai iš spręs tos, nes su ak-
ty vė jo gy vy biš kai svar bus psi chi nis cen tras – Sa vas tis. Ki taip sa kant, 
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vi sa žmo gaus as me ny bė su si tel kė į vie nu mą, kad nu ga lė tų iš ki lu sias 
kliū tis. To dėl ne nuos ta bu, kad Kos mi nis Žmo gus pa si ro do dau ge ly-
je mi tų ir re li gi niuo se mo ky muo se. Pa pras tai jis vaiz duo ja mas kaip 
ne šan tis pa gal bą ir gė rį. 

Va ka rų ci vi li za ci jo je idė jos apie Kos mi nį Žmo gų su sie tos su 
Ado mo – žmo ni jos pra di nin ko įvaiz džiu. Yra žy dų ra bi nų pa da vi mas 
apie tai, kad Die vas kur da mas Ado mą pa nau do jo rau do nas, juo das, 
bal tas ir gel to nas dul kes iš vi sų ke tu rių pa sau lio kraš tų. To kiu bū du 
Ado mo kū nas bu vo nuo vie no pa sau lio kraš to iki ki to. Ki tas žy dų 
pa da vi mas pa sa ko ja, jog Ado me nuo pat pra džios bu vo vi sa žmo ni ja. 
Per sų re li gi jo je zo ro ast riz me Kos mi nis Žmo gus sie ja si su Ga jo mar to 
įvaiz džiu, o in duiz me – su Pu ru šos var du ir pan.

Ry tuo se ir kai ku rio se gnos ti nė se Va ka rų tra di ci jo se grei tai bu vo 
su vok ta, kad Kos mi nis Žmo gus yra vi di nis psi chi kos pa vi da las, o 
ne kon kre tus ar re a lus žmo gus. Pa sak in duiz mo Kos mi nis Žmo gus 
gy ve na kiek vie no žmo gaus vi du je ir yra jo vie nin te lė  ne mir tin ga 
da lis. Ši tas vi di nis Kos mi nis Žmo gus ve da as me nį per me džia gi nį 
pa sau lį, į ku rį žmo gus pa ten ka gim da mas, vėl į pra di nę am ži ną bū-
se ną. Ta čiau tai jis ga li at lik ti tik ta da, jei as muo pa bun da iš sap no, 
jį pri pa žįs ta ir pa si duo da jo ve da mas. Se no vės In di jos mi tuo se šis 
Kos mi nis Žmo gus va di na mas Pu ru ša, kas iš ver tus reiš kia „žmo gus“ 
ar ba „as me ny bė“. Pu ru ša gy ve na kiek vie na me žmo gu je ir tuo pat 
me tu ap ima vi są kos mo są. 

Pa sak dau ge lio mi tų Kos mi nis Žmo gus yra ne tik pra džia, bet ir 
ga lu ti nis vi so gy ve ni mo, vi sos pa sau lėt var kos tiks las. Vi si grū dai iš 
es mės – tai kvie čiai, vi sos bran ge ny bės iš es mės – tai auk sas, vi sos 
kar tos – tai žmo gus, – mo kė vi du ram žių vo kie čių mis ti kas mo ky to-
jas J. Ek har tas. Psi cho lo gi niu po žiū riu taip yra iš tik rų jų. Kiek vie no 
as mens vi sa psi cho lo gi nė veik la yra nu kreip ta ar che ti pi nio Sa vas ties 
sim bo lio lin kui. Prak tiš kai ir pa pras čiau tą pa tį ga li ma pa sa ky ti taip: 
žmo gaus gy ve ni mo ne įma no ma pa aiš kin ti ap si ri bo jant vien tik ins-
tink tais ar ba veiks mais, ku riuos ap spren džia al kis, val džios troš ki mas, 
sie ki mas iš lik ti, sek sas ir pan. Pa grin di nis žmo gaus gy ve ni mo tiks las 
yra ne val gy ti, ne trokš ti val džios ar pan., bet tap ti žmo gu mi. Mū sų 
vi di nė psi chi nė veik la iš reiš kia gy vą slėpinį, ku rią ga li ma per duo ti tik 
sim bo liais. Tam slė pi niui iš reikš ti pa są mo nė daž nai nau do ja ga lin gą 
Kos mi nio Žmo gaus sim bo lį.

Krikš čio niš ko je tra di ci jo je Kos mi nis Žmo gus daž niau siai su ta pa-
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ti na mas su Kris taus įvaiz džiu. Kris tus daž nai va di na mas Kos mi niu 
Kris tu mi ar ba Al fa ir Ome ga, t. y. Pra džia ir Pa bai ga. Ry tuo se jis 
daž nai iš reiš kia mas Kriš nos ar ba Bu dos įvaiz džiais, o žy dų ka ba lo je  
Kos mi nis žmo gus va di na mas Ado mu Kad mo nu. Kai ku rios re li gi nės 
vė ly vų jų An ti kos lai kų sro vės jį va di no tie siog Ant ro po su (ant ro pos 
gr. – žmo gus). Kaip  vi si sim bo liai, taip ir Kos mi nio Žmo gaus sim-
bo lis iš reiš kia ne iki ga lo pa žin tą slap tį – šven tą slė pi nį apie žmo gaus 
gy ve ni mo pras mę.

Daug pa vyz džių iš įvai rių ci vi li za ci jų ir įvai rių laik me čių ro do 
Di džio jo ar ba Kos mi nio Žmo gaus sim bo lio uni ver sa lu mą. Jo pa-
vi da las es ti žmo gaus są mo nė je kaip tiks las ar ba mū sų gy ve ni mo 
slė pi nio iš raiš ka. Iš reikš da mas vi su mą ir iš baig tu mą, šis sim bo lis 
įgau na bi sek su a lų ar ba an dro gi no pa vi da lą. To kia me dvi ly tiš ku me 
šis Kos mo nio Žmo gaus sim bo lis ap jun gia svar biau sią psi cho lo gi nių 
prieš ta rų po rą: vy rą ir mo te rį. To kia vy riš ko jo ir mo te riš ko jo pra dų 
są jun ga ne re tai sap nuo se pa si ro do kaip ka ra liš ka, die viš ka ar pan. 
su tuok ti nių po ra. Kai ku rios An ti kos lai kų sta tu los vaiz duo ja an dro-
gi nus ar ba her maf ro di tus.

H. He sės kny gos „De mia nas“ vei kė jas ši tą psi cho lo gi nę pa slap tį 
at ra do sa vai me, pieš da mas jam pa ti ku sios mer gi nos pa veiks lą: Pa ga
liau vie ną die ną, pu siau ne są mo nin gai, nu ta piau vei dą, ku ris pra bi lo 
pa vei kiau nei anks tes nie ji. Tai ne bu vo anos mer gai tės vei das – jau 
se niai ir ne pri va lė jo bū ti. Tai bu vo kaž kas ki ta, kaž kas ne tik ro viš ka 
– vis dė to ne ma žiau ver tin ga. Tai la biau pa nė šė jo į jau nuo lio gal vą 
nei į mer gai tės vei dą. Plau kai bu vo ne švie sūs, kaip ma no gra žio sios 
mer gai tės, o ru di, net kiek raus vi, smak ras va lin gas ir tvir tas, o lū
pos – ryš kiai rau do nos; vi sas pa vi da las – kiek pa stė ręs ir pa na šus į 
kau kę, ta čiau įspū din gas, ku pi nas pa slėp to gy vu mo. (…) Pa veiks las 
pa li ko man keis tą įspū dį. Lyg ma čiau ko kį Die vo at vaiz dą ar šven tą ją 
kau kę – ne vy rą ir ne mo te rį – ne tu rin tį am žiaus, taip pat stip rios va
lios, kaip ir sva jin gą, kar tu su stin gu sį ir slap čia gy ve nan tį. (…) Ku rį 
lai ką por tre tas pa ver gė vi sas ma no min tis ir gy ve no su ma ni mi. Aš 
lai kiau jį pa slė pęs stal čiu je – nie kas ne tu rė jo jo už tik ti ir ras ti dings tį 
pa si ty čio ti. Bū da mas kam ba rė ly je vie nas, iš si trauk da vau pa veiks lą 
ir ben drau da vau su juo.

Ka dan gi sa vęs ieš ko ji mas iš gy ve na mas kaip šven tas ar ba la bai 
pa vei kus (nu mi no zi nis) vyks mas, tai Sa vas ties sim bo lis tą šven tu mą 
ga li iš reikš ti ati tin ka mais pa vi da lais. To dėl Sa vas tis ne re tai įgau na 
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šven tų jų, apaš ta lų, o ypač Kris taus pa vi da lą. Pa veiks luo se, o ypač 
iko no se Kris tus ne re tai vaiz duo ja mas ap skri ti mo (man da los) cen tre. 
Jį su pa ke tu ri evan ge lis tai ke tu rio se pa sau lio ša ly se. Ki tuo se pa veiks-
luo se Kris tus vaiz duo ja mas kaip dan gaus ir že mės ka ra lius, sė din tis 
cen tre tarp šven tų jų ir an ge lų.

Mis ti kai ir šven tie ji vi sais am žiais ieš ko jo ry šio su Vieš pa čiu ar-
ba Kris tu mi (Sa vas ti mi). Jų re gė tie ji sim bo liai pra ple čia mū sų ži nias 
apie Sa vas ties pa vi da lus. Baž ny čios dak ta rė šv. Te re sė Avi lie tė, ku ri 
di dži ą ją sa vo gy ve ni mo da lį pa sky rė vi di niam su si ti ki mui su Jė zu mi, 
sa vo dva sios sū nui tė vui Di da kus Ze pes pa pa sa ko jo, jog kai 1577 m. 
bu vu si pa ra gin ta ra šy ti kny gą apie vi di nį gy ve ni mą, ji ne ži no ju si nuo 
ko pra dė ti. Be mąs tant apie tai, į ko kią for mą jos pa sa ko ji mas tu rė-
tų bū ti įvilk tas, Vieš pats pa siun tė re gė ji mą, ku ris ir ta po pa grin di ne 
svar biau sio jos vei ka lo idė ja. Ji iš vy do nuo sta baus gro žio ru tu lio pa-
vi da lo kriš to li nę pi lį, ku rio je bu vo sep ty nios bu vei nės. Pi lies cen tre 
gy ve no Ka ra lius, ku ris ap švie tė vi sas pi lies da lis. Juo bu vei nės bu vo 
ar čiau cen tro, tuo ryš kiau jos bu vo ap švies tos. Ka ra liaus sklei džia ma 
švie sa skli do tik iki pi lies pa kraš čių. Už pi lies bu vo tam sa, ku rio je 
knibž dė jo bjau rūs ir nuo din gi pa da rai. Jai be sig ro žint tuo nuo sta biu 
pi lies vaiz du, stai ga švie sa pi ly je už ge so. Nors Ka ra lius ir pa si li ko 
pi ly je, ją ap gau bė tam sa, o pa da rai, bu vę ša lia pi lies, da bar lais vai 
ga lė jo įei ti į vi dų. 

Ši Te re sės Avi lie tės ma ty to ji žmo gaus san ty kio su Sa vas ti mi vi zi ja 
ge rai de ra su čia ap ra šo mais Sa vas ties sim bo liais. Kal bant re li gi nė mis 
są vo ko mis, ji sim bo liš kai pa ro do žmo gaus vi dų, kai šis yra ma lo nės 
sto vy je, o psi cho lo giš kai – kai už mez gęs ry šį su Sa vas ti mi (pi lies 
Ka ra liu mi). Pi lis su už ge su sia švie sa (nors Ka ra lius ir pa si li ko jo je) 
sim bo liš kai vaiz duo ja nuo dė min gą ar ba su Sa vas ti mi ry šio ne tu rin-
čią žmo gaus vi di nę bū se ną. De ja, to kia yra dau gu mos žmo nių vi di nė 
bū se na, ta čiau ši Te re sės Avi lie tės vi zi ja su tei kia vil tį vi siems: nors 
švie sa pi ly je ir už ge su si, ta čiau Ka ra lius jo je pa si lie ka. Tai gi, nors 
mes ir ne jau čia me pi lies Ka ra liaus (Sa vas ties) bu vi mo, ta čiau jis mus 
vie no kiu ar ki to kiu, daž nai skau džiu, bū du karts nuo kar to pa ra gi na 
į ke lio nę ar ba į ar ti mes nį san ty kį su juo. 

Pa nag ri nė ki me šiuo lai ki nės mo ters sap ną su krikš čio niš kais Sa-
vas ties sim bo lio ele men tais: Man rei kia ap lan ky ti li go ni nė je gu lin tį 
ar ti mą žmo gų. Lau kiu sto te lė je, bet tin ka mo au to bu so vis nė ra. Pa
ga liau at va žiuo ja tin ka mas au to bu sas. Pri va žiuo ju be veik prie pat 
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li go ni nės, vi si žmo nės iš li pa sa ky da mi, jog tru pu tį čia pa si vaikš čios ir 
va žiuos to liau. Ne ti kė tai pa si ro do ma no se ne lė, ima ma ne už ran kos 
ir ve da į cerk vę. Cerk vė di de lė, su ke tu riais si met riš kai iš dės ty tais 
įė ji mais. Du rų įė ji muo se nė ra. Vi du je ma tau, vi sus apei goms rei ka
lin gus reik me nis. Prie to įė ji mo, per ku rį mes ei na me, sė di vie nuo lis. 
Pra ei da ma pro ša lį aš jam nu si len kiu, jis nu ste bęs ir sa ko: ‘Tu jau
na, į Die vą  ne ti ki, o man nu si len kei’. Jau vie na nu li pu iš cerk vės 
laip tais že myn, plen tas ap švies tas sau lės ir vi sur kry žiai: me di niai ir 
ak me ni niai. Bet sap ne ži nau, jog tai ne ka pi nės. Jau čiu, kad at ėjau 
ten, kur rei kia.

Sap no pra džia –  tai bū din ga sa vęs ieš ko ji mo pra džios sim bo li ka: 
li go ni nė, au to bu sai, va žiuo jan tys ne ten, kur rei kia, ir au to bu sas, ku-
ris rei ka lin gas. Pir muo sius ke lio tarps nius sap nuo to ją ve da mo ti nos 
kom plek sas – se ne lė. Se ne lė sap nuo to ją at ve da prie cerk vės – prie 
ket ve ry bi nio  Sa vas ties sim bo lio. Vie nuo lis prie cerk vės du rų – sap-
nuo to jos Ani mus. Ji jam nu si len kia, t. y. mez ga ry šį su juo, o jis jai 
at sa ko. Sap no ga le ji at ei na ten, kur rei kia, ta čiau sap nas ją per spė ja: 
pa si rink ti ga li ma tik cerk vę ar ba li go ni nę, t. y. in di vi du a ci ją ar vys-
ty mo si są stin gį.

Ga li kil ti klau si mas, ko dėl Sa vas ties sim bo lis yra baž ny čia (cerk-
vė)? Vi sos di džio sios re li gi jos tu ri ri tu a lus ir apei gas, ga li ma sa ky ti, 
me to di ką, ku ri ti kin tį jį dau giau ar ma žiau sėk min gai ve da sa vęs 
ieš ko ji mo ke liu. Tą ypač ga li ma ma ty ti skai tant šven tų jų ar mis ti kų 
raš tus. Ga lu ti nis mis ti ko gy ve ni mo tiks las sim bo liš kai iš reiš kia mas 
ves tu vė mis su Kris tu mi. Tai šven to ji są jun ga ar ba ie ro ga mi ja (gr.). 
Ka ta li kų re li gi jo je šv. Mi šios ir Sak ra men tai yra svar biau si ri tu a lai 
bei apei gos pa si ruo šiant ves tu vėms su Kris tu mi. 

DA BAR TIES   ŽMO GAUS   KE LIAS   Į   SA VE 

Pa są mo nė ar ba Sa vas tis gelbs ti ne tik pir mykš čiam žmo gui. Ji 
pa de da ir šiuo lai ki niams žmo nėms, bet ci vi li zuo tas as muo daž nai tos 
pa gal bos ne su pran ta ir ne pri ima. K. Jun gas ir ki ti psi cho lo gai pa ro-
dė, kad Sa vas tis ir šiuo lai ki niam žmo gui ga li pa dė ti su ras ti dva si nio 
au gi mo ke lią ir įveik ti gy ve ni mo sun ku mus. Skir tu mas tas, kad šiuo-
lai ki nis žmo gus tu rė tų la biau są mo nin gai da ly vau ti sa vęs ieš ko ji mo 
ar ba in di vi du a ci jos ke ly je. Są mo nin gai da ly vau ti Sa vas ties ieš ko ji me 



118

ga li ma ne tik nag ri nė jant sap nus. Yra ki tas K. Jun go nu ro dy tas bū-
das – tai ak ty vus įsi vaiz da vi mas.

Aktyvusįsivaizdavimas– tai me di ta ci jos rū šis, ku rio je nau do-
ja ma žmo gaus vaiz duo tės ga lia. Vaiz duo tės dė ka ga li ma už megz ti 
ry šį su pa są mo ne. Ak ty vų įsi vaiz da vi mą tam tik ra pras me ga li ma 
pa ly gin ti su ry tie tiš kos me di ta ci jos bū dais, nau do ja mais bu diz me, 
tan tra jo go je, jė zui tų „dva si niuo se pra ti muo se“ ar psi cho sin te zė je. 
Ta čiau K. Jun go me to do ypa ty bė yra ta, kad įsi vaiz duo jan ty sis ne tu ri 
jo kios iš anks to su si da ry tos pro gra mos ar tiks lo. To kiu bū du ak ty vus 
įsi vaiz da vi mas tam pa lais vo as mens lais vu eks pe ri men tu, prie šin gai 
tiems me to dams, ku rie sie kia ap val dy ti pa są mo nę. 

Skir tin gai nuo sap nų, ak ty vaus įsi vaiz da vi mo me tu vaiz di niai 
at si ran da bud raus žmo gaus są mo nė je. To kiu at ve ju, su pa są mo nės 
pa vi da lais ga li ma už megz ti ry šį, ne pra ran dant su si vo ki mo tik ro vė je. 
Vaiz di niai at si ran da iš ori nio ir vi di nio psi chi kos pa sau lių san dū ro je.

Ak ty vų įsi vaiz da vi mą ga li ma at lik ti be jo kių griež tų me to di kų. 
Tie siog rei kia su teik ti ga li my bę pa si reikš ti įsi as me ni nu siam (per so-
ni fi kuo tam) pa są mo nės tu ri niui, ki taip sa kant, ne truk dy ti pa są mo nei 
pa si reikš ti nuo šir džiai ir spon ta niš kai. Ki taip pa są mo nė ir ne mo ka. 
Ak ty viai įsi vaiz duo jant bū ti na, iš lai kant są mo nin gą kon tro lę, įma-
no mai su ma žin ti są mo nės cen zū rą pa są mo nės pa si reiš ki mui. Vi sų 
pir ma, rei kia su ma žin ti mo ra li nių nuo sta tų ir nor mų cen zū rą, ku rios 
įta ka nu slo pi na ar ba iš krei pia pa są mo nės bal są. 

Ak ty vų įsi vaiz da vi mą ska ti na im pul sy vu mas ir spon ta niš ku mas, 
iš raiš kos lais vė, ori gi na lu mas ir ne ver ti ni mas bei pri ėmi mas. Vaiz džiai 
ta riant, ak ty vų įsi vaiz da vi mą ska ti na dva sios ne tur tas. Ir, prie šin gai, 
ak ty vius įsi vaiz da vi mus slo pi na eti nės nor mos, vi suo me ni nės ir kul-
tū ri nės nuo sta tos, ver ti ni mas ir ne pri ėmi mas. 

Pra ne ši mai iš pa są mo nės ga li at ei ti įvai riais pa vi da lais ir ke liais: 
vi di niais po jū čiais, re gi mais vaiz dais, spon ta niš kais kū no ju de siais, 
gir di mu bal su ar ba me lo di ja. Ak ty vaus įsi vaiz da vi mo for ma ga li bū ti 
ne tik mū sų vaiz duo tės ga lia, bet ir pie ši mas, lip dy mas, lais vas ap ra-
šy mas, ei lė raš čių ar pa sa ko ji mų kū ri mas.

K. Jun gas ne pa li ko jo kios ak ty vaus įsi vaiz da vi mo me to di kos, 
ta čiau jo mo ki nys R. A. Džon so nas ak ty vų jį įsi vaiz da vi mą su skirs tė 
į ke tu rias fa zes. Tai jau šio kia to kia me to di ka, pa laips nis ke lias į vi-
di nių ar che ti pi nių pa vi da lų pa sau lį.
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Pirmojifazė.Tai už si mir ši mas nuo iš orės ar ba ‘ego’ iš tuš ti ni mas. 
Są mo nę rei kia „iš va ly ti“ nuo vi sų min čių, pa vi da lų, jaus mų, ku riuos 
su ke lia iš ori nės są ly gos. Tam pa si ren ka me tin ka mą vie tą, kur nie kas 
ne truk do, įsi tai so me mak si ma liai pa to gio je pa dė ty je, pa mirš ta me vi-
sas sa vo da bar ti nes pro ble mas ir rū pes čius bei at si sa ko me ra cio na liai 
mąs ty ti. Įė jus į ši to kią bū se ną, pa są mo nė je esan tys jaus mai ir min-
tys, ku rie ten bū na ne iš reikš tu pa vi da lu, gau na ga li my bę pa si ro dy ti 
iš reikš tais pa vi da lais. 

Antrojifazė.Tai pa są mo nės kvie ti mas. Įsi vaiz duo jant bet ko kius 
pei za žus, pa veiks lus ar siu že tus, ska ti na mas pa są mo nės pa vi da lų 
pra si skver bi mas į są mo nės sfe rą. Ne rei kia jo kių ypa tin gų pa stan gų. 
Pa kan ka leis ti ne ti kė tai at si ra du siam pa vi da lui „įplauk ti“ į są mo nę ir 
už megz ti su juo drau giš ką po kal bį. Per so ni fi kuo tų ar ba as mens pa vi-
da lą tu rin čių jų ga li ma klaus ti, kas jie to kie yra, iš kur at ėjo, ko no ri 
ir pan. Nau din ga yra su ras ti, ko kios mū sų vi di nio ‘aš’ da lys įsi kū ni jo 
ak ty vaus įsi vaiz da vi mo su kel tuo se pa vi da luo se, ko kias as me ny bės 
da lis ar no rus slo pi na są mo nė, ko kie ne ran da iš ėji mo ar pri tai ky mo.

Trečiojifazė.Jos me tu vėl at sta to mos mo ra li nės ver ty bės, ku rios 
bu vo at mes tos pir mo je ir ant ro je fa zė se. Są mo nė da bar ban do su da-
ry ti są jun gą su at si sky ru siais kom plek sais, pri si im da ma tam tik rus 
įsi pa rei go ji mus (da ry da ma nuo lai das). Šio je fa zė je svar bu pa siek ti 
to kį su si ta ri mą, ku ris ne pa žeis tų pa grin di nių ver ty bių ir as mens cha-
rak te rio. Rei kia at si min ti, jog są mo nė tu ri bū ti pa si ruo šu si kal bė tis 
su kom plek sais ar ar che ti pais, kai kur nu si leis ti, ta čiau ji ne lei džia 
už grob ti psi chi kos ir as mens el ge sio kon tro lės. Są mo nę val dy ti tu ri 
‘aš’ ar ba ‘ego’. Pa są mo nės įta ka ne tu ri su griau ti tar pu sa vio san ty kių 
ir įpras tos veik los. Ki taip sa kant, pa są mo nės po vei kis tu ri bū ti val
do mas ir ne per ne lyg di de lis.

To kiu bū du žmo gus pa laips niui iš spren džia vi di nes pri šta ras, 
„suž mo gi na“ še šė li nę psi chi kos pu sę, įjun gia (in teg ruo ja) sa va ran-
kiš kus kom plek sus. To pa sė ko je žmo gus dva siš kai au ga ir vys to si.

Ketvirtojifazė.Tai ri tu a las. Ne pa kan ka vien tik pro to veik los, 
bū ti ni tam tik ri veiks mai ar el ge sys. Ne bū ti nai jie tu ri bū ti ryš kūs 
ar su dė tin gi, ta čiau pa da ry tas iš va das ir pri im tus spren di mus bū ti na 
įtvir tin ti veik lo je ir el ge sio nor mo se. Pa si kei ti mų vien tik min ty se 
ne pa kan ka.

Pa są mo nės da lys ak ty vaus įsi vaiz da vi mo me tu ga li pri im ti įvai rius 
įas me nin tus pa vi da lus. Ak ty vaus įsi vaiz da vi mo me tu Sa vas tis vie nai 
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mo te riai pa si ro dė el nio pa vi da lu, ku ris, kreip da ma sis į ją pa sa kė: Aš 
ta vo kū di kis ir mo ti na. Ma ne va di na gy vū nu – me diu mu, nes aš su jun
giu žmo nes su gy vū nais ir net gi ak me nis vie nus su ki tais. Aš su jun giu 
įei da mas į juos. Aš ta vo li ki mas ar ba ta vo ob jek ty vu sis ‘aš’. Kai aš 
pa si ro dau, iš lais vi nu ta ve nuo be pras mių gy ve ni mo pa vo jų. Ug nis, 
de gan ti ma ny je, de ga ir vi so je vi sa to je. Jei gu žmo gus pa me ta tą ug nį, 
jis tam pa ego cen triš kas, vie ni šas, pa si me tęs ir sil pnas.

Sa vas tis daž nai pa si ro do gy vū no pa vi da lu, taip iš reikš da ma ins-
tink ty vi ą ją žmo gaus pri gim tį ir jos ry šį su žmo gaus ap lin ka. Štai ko-
dėl mi tuo se ir pa sa ko se taip daug gy vū nų –  žmo gaus są jun gi nin kų. 
Šis Sa vas ties ry šys su gam ta ir net gi su kos mo su, tik riau siai at spin di 
tai, kad kiek vie no žmo gaus psi chi kos cen tras kaž kaip yra su sie tas su 
pa sau liu, tiek vi di niu, tiek iš ori niu.

SU SI TI KI MAS SU VI DI NIU MO KY TO JU

Pa są mo nė je yra di džiu liai ener gi jos ir iš min ties iš tek liai, į ku riuos 
rei kia at si žvelg ti ir pa nau do ti žmo gaus vys ty mui si bei gy dy mui. Tas 
vi di nis, vi sa ap rė pian tis psi chi kos cen tras, ku rį mes va di na me Sa-
vas ti mi, gal būt šiek tiek siau res ne pras me, bet su pran ta miau, daž nai 
yra va di na mas Vi di niu Mo ky to ju. Su si ti ki mas su Vi di niu Mo ky to ju 
yra K. Jun go idė jų apie žmo gaus san ty kį su vi sa ap iman čiu psi chi kos 
cen tru to les nis vys ty mas ir prak ti nis pri tai ky mas. Idė jas apie vi di nį 
psi chi kos cen trą, ku ris da ro įta ką žmo gaus gy ve ni mui, nu krei pia 
ir val do jo gy ve ni mo tėk mę, to liau vys tė psi cho sin te zės kū rė jas R. 
Asa džio li. Da bar jas to bu li na ne ma žai psi cho lo gų ir gy dy to jų, o ypač 
gel mi nė ir trans per so na li nė psi cho lo gi ja.

In for ma ci jai per duo ti pa są mo nė nau do ja įvai rius bū dus: sap nus, 
vaiz duo tę, in tui ci ją, jaus mus. Gai la, bet mū sų kul tū ra per ma žai dė-
me sio ski ria in tui ci jai, sap nams ar jaus mams. Šiuo lai ki nės kul tū ros 
žmo gus vi sų pir ma mo ko mas teik ti reikš mę iš ori nio pa sau lio daik-
tams ir įvy kiams, lo gi nėms pro to iš va doms, bet ne vi di niams per-
gy ve ni mams. To dėl mes daž niau siai ne krei pia me ar ba la bai men kai 
krei pia me dė me sį į sa vo jaus mus, sap nus ar in tui ci ją. 

Kai ku rie šiuo lai ki niai gy dy to jai ir psi cho lo gai tei gia, jog sun kūs 
li go niai yra pra ra dę ar ba la bai pa žei dę sa vo ry šį su pa są mo ne. C. ir 
S. Sai mon to nų (Si mon ton), dir ban čių JAV su ket vir tos sta di jos on-
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ko lo gi niais li go niais, pa tir tis ro do, jog dau ge lis pa svei ku sių jų li go nių 
pri ei na iš va dos, kad jų li ga bu vo žen klas, nu ro dan tis, jog jiems bū ti na 
dau giau dė me sio skir ti sa vo pa są mo ni niam ‘aš’, o ne tam, ko iš jų 
lau kia ap lin ki niai. Dau ge lis mū sų li go nių, – ra šo C. ir S. Sai mon to-
nai, – pa sa ko jo apie ypa tin gą pra švie sė ji mą, apie jaus mus, sap nus ar 
vaiz di nius, ku rių dė ka jie su ži no jo kaž ką la bai svar baus, ir kas jiems 
la bai pa dė jo pa sveik ti. 

Yra daug bū dų ry šiui su sa vo vi di nės jė gos šal ti niu ar ba Sa vas ti mi 
pa ge rin ti. Čia ap tar si me va di na mą ją Vi di nio Mo ky to jo vi zu a li za ci ją 
ar ba įsi vaiz da vi mą. Vi di nio Mo ky to jo sim bo lis at spin di tas as me ny-
bės pu ses, ku rių žmo gus pa pras tai ne su vo kia. Įsi vaiz duo jant Vi di nį 
Mo ky to ją, stip ri na mas ry šys su pa są mo ne. Kai pa vyks ta už megz ti 
ry šį su vi di nės iš min ties šal ti niu, žmo gus vėl su si jun gia su svar biais 
sa vo psi chi kos pro ce sais, nuo ku rių jis bu vo at skir tas. 

Daž niau siai Vi di nis Mo ky to jas įsi vaiz duo ja mas kaip kaž koks 
gar bin gas as muo, pvz., se nas iš min čius (vy ras ar mo te ris), gy dy to jas, 
ku ni gas ar pan., su ku riuo ga li ma vi di niai kal bė tis, už duo dant jam 
klau si mus ir iš girs tant at sa ky mus, pra ple čian čius žmo gaus są mo nės 
ri bas. Nuo ak ty vaus įsi vaiz da vi mo Vi di nio Mo ky to jo vi zu a li za ci ja 
ski ria si tik tuo, kad šiuo at ve ju ban do ma įsi vaiz duo ti tam tik rą pa vi-
da lą, o ak ty viai įsi vaiz duo jant lei džia ma pa vi da lui pa čiam iš plauk ti 
iš pa są mo nės.

Štai vie nas iš įdo mes nių at ve jų C. ir S. Sai mon to nų dar be. Tai 
60-me čio Do vy do, ser gan čio kau lų sme ge nų vė žiu (mie lo ma) at ve jis. 
Do vy das pa pa sa ko jo sa vo sap ną, ku ris kar to jo si nuo jau nys tės: Jis 
sap nuo ja, jog pra bun da vi dur nak tį pa ra ly žiuo tas, ne ga li pa ju din ti nei 
ran kų, nei ko jų ir yra ta ry tum už bur tas. Jis vis ban do pa ju dė ti, jam 
at ro do, kad pa kan ka pa ju din ti nors vie ną rau me nį ir bur tai dings, 
ta čiau jam nė kar to ne pa vy ko taip pa da ry ti.

Tas sap nas jį la bai bau gi no. Jis net pa pra šė žmo nos pa da ry ti jam 
gof ruo tas pa klo des, ma ny da mas, kad jei gu jos ne bus taip pri glu du sios 
prie jo kū no, tai sap nas kar to sis re čiau. Ta čiau ne pai sant vi sų pa stan gų 
nak ti nis koš ma ras jo ne ap lei do. Do vy dui Sai mon to nai pa ta rė už ra ši-
nė ti sa vo sap nus, nes pa gal vo jo, jog tas pa si kar to jan tis koš ma riš kas 
sap nas kaž ką reiš kia. 

Ne už il go po to, kai jis pra dė jo už ra ši nė ti sa vo sap nus, jam iš ei-
lės pri si sap na vo ke le tas koš ma rų, o po to jis pa ma tė gra žų sap ną: Du 
vai kai links mai žai dė pie vo je. Kai pra dė jo tem ti, vai kai at si svei ki no 
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ir vie nas iš jų pa sa kė ki tam: „Da bar, kai tu su ti kai žais ti su ma ni mi, 
aš ta vęs dau giau ne be pri ri ši nė siu“. Pa bu dęs Do vy das mąs tė apie to 
sap no pras mę ir su pra to, jog vie nas iš vai kų bu vo jo są mo nė, o ki tas, 
ku ris pa sa kė, jog dau giau jo ne be pri ri ši nės – pa są mo nė. Su pra to, kad 
už ra šy da mas sap nus, pra dė jo ben drau ti su pa są mo ne ar ba Sa vas ti mi. 

Daug me tų Do vy das dir bo vie no je fir mo je ir bu vo už daug ką at-
sa kin gas. Dirb da mas jis vi siš kai ne krei pė dė me sio į sa vo emo ci nius 
po rei kius. Da bar jis su pra to, jog to pa si kar to jan čio nak ti nio koš ma ro 
pa gal ba pa są mo nė dau ge lį me tų sten gė si at kreip ti jo dė me sį. Do vy-
das vi zu a li za ci jos me tu ėmė kal bė tis su tuo vai ku, o šis jam da vė 
daug nau din gų pa ta ri mų. Nak ti niai koš ma rai bai gė si, nes pra si dė jo 
są mo nin gas po kal bis. Nuo to lai ko jo pa są mo nė ap si reiš kė įvai riais 
pa vi da lais. Vie nas jų ne ti kė tai iš ni ro vi zu a li za ci jos me tu. Tai bu vo 
aš tuo ne rių me tų ver kian tis vai kas. Do vy das pri si mi nė, kad bū da mas 
to kio am žiaus, jis iš gy ve no psi cho lo gi nę trau mą, ku rios me tu nu spren-
dė gy ven ti taip, kad ki ti žmo nės ne pa veik tų jo jaus mų. Ver kian čio 
vai ko vaiz das sim bo li za vo skaus mą, pri ver tu sį jį nu spręs ti veng ti 
ar ti mų san ty kių. Grei tai Do vy das su pra to, jog ver kian tis vai kas jo 
vi zu a li za ci jo je at si ras da vo tik ta da, kai jis bū da vo dep re si jo je ir slo-
pin da vo sa vo jaus mus. Tą sim bo lį jis iš mo ko su pras ti kaip per spė ji mą, 
kad ir vėl slo pi na sa vo jaus mus.

Mū sų el ge sį su pa są mo ne at spin di pa sa ka, ku ri sim bo liš kai pa-
sa ko ja apie žmo gaus vi du je nuo lat vyks tan čius ir šio je kny go je ap-
ra šo mus reiš ki nius.  Pa ban dy ki me at spė ti, ko kiai kul tū rai ši pa sa ka 
pri klau so:

Gy ve no kar tą se nas med kir tys, ku ris dir bo nuo ry to iki va ka ro. Kai 
jis su tau pė šiek tiek pi ni gų, pa si šau kė sū nų ir sa ko: „Tu vie nin te lis 
ma no sū nus, no riu už tuos pi ni gus leis ti ta ve į moks lus, kad iš mo kęs 
ama to, ga lė tum ma ne iš lai ky ti se nat vė je“. Sū nus įsto jo į mo kyk lą ir 
uo liai mo kė si, džiu gin da mas sa vo mo ky to jus. Ta čiau bai gė si pi ni gai 
ir jam te ko grįž ti į na mus ne bai gus moks lų. 

Su grį žęs na mo, sū nus kar tu su tė vu iš ėjo į miš ką kirs ti mal kų. Kai 
at ėjo pie tų me tas, tė vas at si sė do val gy ti, o bu vęs stu den tas, pa si ė
męs sa vo duo ną, nu ė jo pa si dai ry ti. Links mas jis vaikš čio jo po  gi rią, 
žval gy da ma sis į paukš čių liz dus me džių vir šū nė se. Pa ga liau jis pri
ėjo di džiu lį ąžuo lą, ku rio ir pen ki vy rai ne ap glėb tų. Be sig ro žė da mas 
ąžuo lu, jis iš gir do sil pną bal są: „Iš leisk ma ne, iš leisk!“ Ap si dai ręs 
ap lin kui, vai ki nas nie ko ne pa ste bė jo, bet jam pa si ro dė, jog bal sas 
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ei na iš po že mių. „Kur tu?“ – pa klau sė jis. „Aš tarp ąžuo lo šak nų, 
iš leisk ma ne“– at sa kė bal sas. Vai ki nas nu kaps tė nuo ąžuo lo šak nų 
per nykš čius la pus ir tarp šak nų ra do bu te lį. Pa kė lęs prieš švie są, 
bu te ly je jis pa ma tė be si blaš kan tį ma žą pa da rą. 

Nie ko blo go ne įtar da mas, jau nuo lis iš trau kė bu te lio kamš tį. 
Aki mirks niu iš bu te lio iš lin do dva sia ir ėmė grei tai aug ti. Po ke lių 
se kun džių prieš jį jau sto vė jo dva sia, di du mo su lig pu se ąžuo lo. 
Griaus min gu bal su ji ta rė: „Ar ži nai, koks at pil das ta vęs lau kia?“.  
„Ne, – at sa kė be bai mis jau nuo lis, – iš kur man ži no ti“. „Tai ži nok, 
– su šu ko dva sia, – aš nu suk siu tau gal vą!“.  „Bū tum pa sa kęs anks
čiau, ne bū čiau iš lei dęs ta vęs iš bu te lio, bet vis vien ne ke ti nu ne tek ti 
gal vos. Tau pir miau teks pa si tar ti su žmo nė mis“ – ne su ti ko vai ki nas. 
„Tu nu si pel nei už mo kes tį ir jį gau si. Ma nai, kad čia ma ne už da rė 
už ma no ge ru mą? Aš, ga lin ga sis Mer ku ri jus, ir kai ma ne iš lais vi na, 
aš nu su ku jam gal vą“.  „Na, na ne sku bėk, – at sa kė jau nuo lis. – Aš 
ne ti kiu, kad tu iš tik rų jų bu vai šia me bu te ly je. Kaip tu ga lė jai ja me 
tilp ti?“. “Nie ko nė ra pa pras čiau,“ – iš di džiai ta rė dva sia. Tuo jau ji 
pra dė jo ma žė ti ir vėl su lin do į bu te lį. Vai ki nas nie ko ne lau kęs jį už
kim šo ir nu me tė po ąžuo lu. Taip jis per gud ra vo dva sią. 

„O, iš leisk ma ne, iš leisk iš čia!“ – mal da vo dva sia. „Ne, – at sa kė 
vai ki nas, – du kar tus ma nęs ne ap gau si“. „Jei gu ma ne iš lei si, – pra šė 
dva sia, – nie ko ne sto ko si iki gy ve ni mo pa bai gos“.  „Vėl no ri ma ne 
ap gau ti“, – ne su ti ko jau nuo lis. – „Ne nu sig ręžk nuo lai mės. Aš ta ve 
ka ra liš kai ap do va no siu“, – mal da vo dva sia. 

Vai ki nas pa gal vo jo: „Pa ban dy siu lai mę, o gal jis pa ža dą iš pil
dys“. Vėl jis iš trau kė kamš tį ir iš lin du si dva sia ėmė aug ti kaip ir 
pir mą jį kar tą, kol ta po di du mo su lig pu se ąžuo lo. Ta da ji pa da vė 
jau nuo liui ske pe tai tę ir pa sa kė: „Štai tau at ly gi ni mas. Jei gu vie ną 
ske pe tai tės kraš tą už dė si ant žaiz dos, ji už gis, o jei gu ki tu jos kraš
tu pa trin si ge le žį, ji pa virs auk su“. Jau nuo lis, pa ė męs ske pe tai tę ir 
no rė da mas ją pa tik rin ti, kir viu įkir to ąžuo lo žie vę ir už den gė žaiz dą 
ske pe tai te. Ąžuo lo žie vė su gi jo. Dva sia pa dė ko jo už iš lais vi ni mą, o 
vai ki nas su grį žo pas tė vą. Grei tai jis ta po gar siu gy dy to ju ir jie du 
gy ve no nie ko ne sto ko da mi.

Tai bro lių Gri mų už ra šy ta vo kie čių pa sa ka. Mer ku ri jaus dva sia 
sim bo li zuo ja žmo gui ne pa klus nias ga lias, ku rių mes ne pri pa žįs ta me 
ar ba nu slo pin da mi, kaip sa ko pa sa ka,  už da ro me į bu te lį. Tė vas – tai 
su stin gu si (kon ser va ty vio ji) žmo gaus da lis, jo mo ra li niai ir re li gi niai 
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įsi ti ki ni mai. Jau nuo lis – tai žmo gaus ‘ego’, ku ris nu slo pi na ar ba stai-
giai iš lei džia jam ne pa klus nias gy vy bi nes ga lias. Mū sų ci vi li zuo tos 
Eu ro pos kul tū ra sa ko: būk kul tū rin gas ir už da ryk sa vo tik rą ją es mę, 
sa vo jaus mus. Už da ry to sios gy vy bi nės ga lios ga li taip smar kiai ant 
mū sų su pyk ti, jog ima la bai skau džiai ker šy ti. Ta čiau, jei su ge ba me 
su jo mis są vei kau ti ir bi čiu liš kai ben drau ti, ta da jos mus ga li gau siai 
ap do va no ti. 

Ty ri nė ji mai pa ro dė, kad Vi di nis Mo ky to jas ne bū ti nai tu ri bū ti 
įsi vaiz duo ja mas tik kaip svar bus as muo: iš min čius, gy dy to jas, ku-
ni gas ar pan. Gy dy to jas D. Bres le ris at ra do, jog la bai ge rų re zul ta tų 
ga li ma pa siek ti Vi di nį Mo ky to ją įsi vaiz duo jant kaip pa sa kų vei kė ją 
ar vi sai leng va bū diš ką bū ty bę, pvz., juo kin gą žvė riūkš tį iš ko kios 
nors pa sa kos. Ne pai sant jų ko miš ku mo, tie juo kin gi sim bo liai pa de da 
žmo nėms (li go niams) pa si rink ti tei sin ges nę gy ve ni mo kryp tį ar tam 
tik rą veiks mą. Taip ne ti kė tai vėl at si sklei džia Vi di nio Mo ky to jo ar ba 
Sa vas ties ry šys su pa sa ko mis ir mi tais. Šis bū das įsi vaiz duo ti vi di nį 
po kal bį su pa sa kos vei kė ju la bai tin ka vai kams.

Kai ku rie žmo nės at ran da Vi di nį Mo ky to ją vi siš kai nie ko ne ži no-
da mi apie čia dės to mas idė jas ir me to di kas. Tai ro do, kad kiek vie na me 
žmo gu je yra dau giau ar ma žiau bū ti nas po rei kis vi di nio po kal bio tarp 
žmo gaus ‘ego’ ar ba jo są mo nės ir vi sa a pi man čio psi chi kos cen tro – 
Sa vas ties ar ba Vi di nio Mo ky to jo.

VI DI NIO  MO KY TO JO  RE GĖ JI MAS (VI ZU A LI ZA CI JA)

1. Pa to giai įsi tai so me ir at si pa lai duo ja me pa gal jau ži no mą me to di ką. 
2. Įsi vaiz duo ja me sa ve gam to je ar to kio je vie to je, ku ri tei kia jau ku-

mą ir ra my bę. Tai ga li bū ti mū sų mė gia ma ar ba iš gal vo ta vie ta. 
Su si kaup ki me ir pa jus ki me vi są ap lin ką, vi sais sa vo po jū čiais. 
Bū ki me čia ir da bar.

3. At kreip ki me dė me sį į ta ką ar ke lią, ku ris pra si de da ša lia mū sų ir 
ve da to lyn už ho ri zon to. Pra dė ki me juo ei ti. Ei ti leng va ir sma gu. 
Pė do mis jaus ki me ta ko pa vir šių. 

4. At kreip ki me dė me sį į to lu mo je ma to mą mels vą švy tė ji mą. Jis pa-
ma žu ar tė ja prie mū sų. Ra miai ir smal siai lau kia me jo pri siar ti nant.

5. Švy tė ji mas vis ar čiau ir ar čiau. Jau ma to me, kad tai gy va bū ty bė, 
ku rios mes ne pa žįs ta me.
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6. Tai bū ty bei ar tė jant pa si sten ki me ją ati džiai ap žiū rė ti. Ko kios ji 
ly ties? Koks jos pa vi da las? Jei gu tai žmo gus, at kreip ki me dė me sį 
į jo vei dą, plau kus, akis, ap ran gą.

7. Jei gu tos esy bės aki vaiz do je jau čia mės ra miai ir sau giai, va di na si 
tai –  Vi di nis Mo ky to jas. 

8. Pa klaus ki me, kuo jis var du ir pa pra šy ki me pa gal bos.
9. Pa kal bė ki me su juo ir pa si sten ki me ar ti miau su si pa žin ti. Ap tar ki me 

su juo rū pes čius, kaip tai da ry tu me su ge ru drau gu. 
10. At kreip ki me dė me sį į vis ką, ką su ži no si me iš šio Vi di nio Mo-

ky to jo. Jis ga li pa sa ky ti žo džiais ar ba per teik ti ži nią sim bo liais, 
nu ro dy da mas vie ną ar ba ki tą da ly ką, iš reiš kian tį jo pa ta ri mą.

11. Su si tar ki me, kaip pa lai ky ti ry šį, jei gu mums vėl rei kė tų pa ta ri mo. 
12. At si svei kin ki me ir lė tai grįž ki me į kam ba rį, ku ria me esa me.

Ne nu si min ki me, jei gu iš kart ne pa vyks su si tik ti su Vi di niu Mo-
ky to ju ar ba gau ti pa ta ri mą. Ne re tai tam rei kia ke le to ban dy mų. Juk 
Vi di nis Mo ky to jas – mū sų pa čių da lis ir gal būt mes me tų me tais ne-
krei pė me į tai pa kan ka mo dė me sio. To dėl ry šiams su juo už megz ti 
ga li pri reik ti lai ko ir kan try bės. Pa vy kus už megz ti sėk min gą ry šį, 
gau si me daug ge rų pa ta ri mų sa vo jaus mų ir el ge sio at žvil giu.

Nuo la ti nis ry šys su Sa vas ti mi re tas, bet įma no mas reiš ki nys. Me-
tai prieš šv. Te re sės Avi lie tės mir tį jos dva si nis sū nus tė vas Di da kus 
Ze pes pa klau sė apie jos san ty kius su Vieš pa čiu, mū siš kai sa kant, su 
Sa vas ti mi. Ji at sa kė, jog yra nuo la ti nė je mal do je, vi sa da su si jun gu si su 
Vieš pa čiu ir ne tu rin ti ki to kio no ro, kaip tik iš pil dy ti Vieš pa ties va lią. 
Į klau si mą „Ar ši bū se na kei sis?“, Avi lie tė at sa kiu si, kad  tai ne si keis 
ir kad ji šio je bū se no je yra jau dau giau nei ke tu rias de šimt me tų. 

Ki tas, da bar JAV gy ve nan tis gy dy to jas chi rur gas B. Sig las (B. 
Si gel) sa vo dar be su si dū rė su la bai sun kiais li go niais. Daž nas jų vi sai 
ne krei pė dė me sio į sa vo vi di nius po rei kius ar ba, mes pa sa ky tu me, į 
bu vi mą sa vi mi.

Daug žmo nių dar vai kys tė je iš mo ko ty lė ti, slo pin ti sa vo jaus-
mus bei sten gė si įtik ti ar pa klus ti ki tiems (tė vui, ma mai, mo ky to jui, 
darb da viui, su tuok ti niui). Daž niau siai taip da ro tie, į ku rių po rei kius 
vai kys tė je tė vai at si liep da vo ne igia mai ar rei ka la vo da ry ti tai, kas 
prie šin ga jų vi di niams po rei kiams. Ki ti gal būt vė liau iš mo ko tap ti 
„pa klus niais ka rei vė liais“. Aš, – ra šo B. Sig las, – su to kiais žmo nė
mis su si tin ku kiek vie ną die ną. Kai pa pra šau, kad jie nu pieš tų sa ve, 
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jie pie šia sa ve rė muo se, nes jau čia, jog yra už da ry ti. Jei gu žmo gus 
taip bu vo auk lė tas, tai jam bus la bai sun ku reikš ti sa vo jaus mus ir 
po rei kius. Tie žmo nės, ku rie tam pa pa klus nū s ki tų nu ro dy mų vyk-
dy to jais, ne be gir di sa vęs. Vie na mo te ris at siun tė B. Sig lui ei lė raš tį, 
pa va din tą „Tss – klau sy kis“:

Klau sy kis. Ko? Sa vęs. Aš ne ga liu iš girs ti sa vo bal so. Tss –  klau
sy kis. Ko? Sa vęs. Bet ma nęs nie kas ne my lės. Tss – klau sy kis. Ko? 
Sa vęs. Tu pa mil si sa ve. O kaip ki ti? Tss – klau sy kis. Ko? Sa vęs. Tu 
mo ki gar siai rėk ti. Ne, se niai ne be mo ku. Rei kia iš nau jo mo ky tis rėk
ti.  Eik į prie kį. O ar vis kas bus ge rai? Taip. Klau sy kis. Ko? Sa vęs.

Mo te ris, pa ra šiu si šį ei lė raš tį – pro gra mą sau, pri si pa ži no, kad 
pra ėjo ne vie ne ri me tai, kol ji pa jė gė įvyk dy ti tai, kas pa ra šy ta šio je 
pro gra mo je. Klau sy ki mės sa vęs, sa vo vi di nio bal so – Sa vas ties, kaip 
sa ko ma ei lė raš ty je. Tik ta da iš mok si me dai nuo ti sa vo dai ną, pra žy-
dė ti sa vuo ju žie du. Tai nie ko ben dro ne tu ri su egoiz mu. Čia kal ba me 
apie tai, dėl ko žmo gus gy ve na že mė je. Iš gir dęs sa ve žmo gus at ran da 
sa vą jį bū dą, kaip my lė ti pa sau lį.

SA VAS TIES PA SI REIŠ KI MAS KŪ NO SIMP TO MAIS

Šiuo lai ki nis JAV psi cho lo gas A. Min de las (Arnold Mindell) dirb-
da mas su li go niais pa ste bė jo, jog pa ti žmo gaus psi chi ka su ke lia li gos 
po žy mius (aug lius, iš bė ri mus, skaus mus ar pan.) fi zi nia me kū ne. Jo 
ma ny mu yra vi siš kai re a li esy bė, ku ri at sa kin ga už žmo gaus kū no 
simp to mus bei jam siun čia mus sap nus ar re gė ji mus. Šią esy bę A. Min-
de las pa va di no sap nų kū nu. Sap nų kū nas, – ra šo A. Min de las, – tai 
vi su mi nė dau gia ka na lė esy bė, ku ri pa si reiš kia vie nu ar ke le tu per
cep ci nių (su vo ki mo) ka na lų, tai po gi per sap nus ir re gė ji mus. Ka na las 
čia reiš kia in for ma ci nį ka na lą,  ku riuo at ei na in for ma ci ja iš re gė ji mo, 
klau sos, ly tė ji mo ir ki tų žmo gaus jus lių. Sap nų kū nas – tai ta žmo
gaus da lis, ku ri ban do aug ti ir vys ty tis. Sap nų kū nas – tai iš min tin gas 
sig na li zuo to jas, siun čian tis jums dau gia ma čius pra ne ši mus. Kai jis 
siun čia jums sig na lą per kū ną, mes tai va di na me simp to mu. Kai sig
na las at ei na per sap nus, mes jį va di na me sim bo liu. Iš  šio api brė ži mo 
ne sun ku pa ste bė ti, jog tai ta pa ti, tik šiek tiek su siau rin ta Sa vas tis.

Są vei ka vi mo su sap nų kū nu pa grin das yra nuo sta būs reiš ki niai, 
ku riuos A. Min de las pa va di no ka na lų per jun gi mu. Pro ce sai ga li 
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stai ga, pa na šiai kaip žai bas, per si jung ti nuo klau sy mo si į ju ti mą, 
nuo ju ti mo į re gė ji mą ar ba nuo re gė ji mo į ju de sį. Ka na lų jun gik lis 
yra skaus mo ar ba ap skri tai simp to mo stip ri ni mas. Kai stiprinamas 
simp to mas (dažnai tai būna skausmas) vie na me iš su vo ki mo ka na lų 
tam pa ne pa ke lia mas, per gy ve ni mai ne ti kė tai ir au to ma tiš kai iš vie no 
in for ma ci jos su vo ki mo ka na lo per si jun gia į ki tą.

A. Min de las ka na lų per si jun gi mą pa aiš ki na sa vo pa tir ti mi: Kar tą 
nak tį pra bu dau nuo skaus mo ir pa ste bė jau, kad ma no kai rio ji ran ka 
be veik pa ra ly žiuo ta. Ne ga lė jau jos pa kel ti. Toks skaus min gas reiš
ki nys va di na mas neu ri tu. Ėmiau stip rin ti skaus mą. Už ki šau ran ką 
už nu ga ros ir be veik ne te kau są mo nės nuo ne pa ke lia mo skaus mo, 
bet stai ga skaus mo po jū čio ka na las per si jun gė į vi zu a li za ci jos ar ba 
re gė ji mo ka na lą. Pa ma čiau prieš sa ve se ną in dė ną. Jis už dė jo sa vo 
ran kas ant skau da miau sios vie tos. Iš gir dau jo žo džius: „Tau rei kia 
pa si keis ti“. Nu ste bęs pa klau siau jo, kaip tai pa da ry ti. Jis at sa kė: „Tau 
da bar virš ke tu rias de šim ties, ir tu tu ri pa si keis ti. Aš ne no riu, kad tu 
ir to liau lai ky tum sa ve žmo giš ka bū ty be“. Aš su py kau: „Bet aš vi so 
la bo tik žmo gus, tu riu šei mą ir sėk min gą prak ti ką. Neš din kis sau!“. 
„Ne, da bar tu tu ri tap ti dva sia“. „Ką, tu iš pro tė jai? Aš ne dva sia, aš 
nor ma lus žmo gus“, – tvir ti nau aš. „Na, žiū rėk, jei gu tu su ma ni mi 
taip kal bė si, aš ta ve už mu šiu!“. Tai ma ne įti ki no ir su ti kau pa žiū rė ti 
į pa sau lį se no in dė no aki mis. Nu spren dęs pra dė ti nau ją biog ra fi ją, 
aš įžen giau į in di vi du a ci jos ke lią. Nors ir taip iš si skir da vau iš ki tų 
žmo nių, ši tas se nas in dė nas (pa sak K. Jun go – Sa vas tis), lie pė man 
dar la biau pa si keis ti.

Ne tru kus po to už mi gau. Skaus mas su ma žė jo ir sap na vau, jog 
ei nu miš ko ta ku. Jau čiau kaž ką už nu ga ros. Lė tai at sig rę žiau: tai 
bu vo jis, di du mo su lig me džiu, ke le tos tūks tant me čių se nu mo ma no 
ant ri nin kas. Jis ban dė pa sa ky ti, kad man rei kia su si ta pa tin ti su sa vo 
tik ruo ju am žiu mi, su tūks tant me te esy be. Tuo me tu man bu vo sun ku 
tai su pras ti, bet ka dan gi skaus mas bu vo la bai stip rus, nu spren džiau 
nors pa ban dy ti. Ta da aš dar abe jo jau: pri si im ti at sa ko my bę dėl neu
ri to, ar kreip tis į gy dy to ją. Nu spren džiau lik ti su skaus mu ir leis ti jam 
ma ne pa keis ti. Kiek vie ną kar tą, kai skaus mas tap da vo ne pa ke lia mas, 
per si jung da vo ka na lai ir aš kal bė da vau si su sa vo ant ri nin ku.

Iš ti są mė ne sį dir bau to kiu re ži mu: stip rus skaus mas, per si jun gi
mas ir su si ti ki mas su ant ri nin ku. Kol ran ka svei ko, aš pats kei čiau si 
iš es mės. Ant ri nin kas ap do va no jo ma ne me diu mo sa vy bė mis. Jis 
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ma tė žmo nių pra ei tį ir vis ką pa pa sa ko da vo apie žmo nes. Pa pras tai 
jis bū da vo tei sus apie 80 pro cen tų. Da bar ma no ant ri nin kas jau ne 
re gė ji mas: jis ta po ma no da li mi. Skaus mą, ku rį su kė lė sap nų kū nas 
(Sa vas tis), ga li ma pa va din ti ne igia mu Sa vas ties po vei kiu, ta čiau tai 
bu vo kvie ti mas į ke lio nę, ku ri la bai pa kei tė A. Min de lo sa vęs ir pa-
sau lio su vo ki mą. 

Va di na ma sis ka na lų per jun gi mas – vie na įdo miau sių žmo gaus ir 
sap nų kū no (Sa vas ties) są vei kos ap raiš kų. Tai šiuo lai ki nio žmo gaus 
bū das at ras ti ry šį su vi su mi ne psi chi ka. Ne rei kia bi jo ti, kad simp to-
mo stip ri ni mas su kels blo gas pa sek mes. Šį bū dą A. Min de las at ra do 
ste bė da mas, kaip žmo nės el gia si su sa vo simp to mais. Ne re tai žmo gus 
ne są mo nin gai stip ri na sa vo skaus mą, pvz., ken čian tie ji nuo eg ze mos 
ka so si sa vo kū ną, di din da mi per štė ji mą, nuo mig re nos ken čian tie ji 
kra to gal vą, vai kai krapš to gy jan čias žaiz das, pri vers da mi jas krau juo-
ti. To kie ir pa na šūs pa ste bė ji mai kė lė min tį, jog kū nas pats sten gia si 
pa di din ti skaus mą. Iš pra džių min tis at ro dė la bai keis ta, ta čiau ty ri-
mai pa ro dė, kad ji tei sin ga. Kai skaus mas yra di di na mas, tam tik ru 
me tu, jam ta pus ne be pa ke lia mu, per si jun gia ka na lai. Ne pa jėg da mas 
pa kel ti skaus mo, žmo gus pa ten ka į al pu lį ir ta da įvyks ta per si jun gi-
mas. Daž nai bū tent tuo mo men tu žmo gus iš girs ta ar ba pa ma to sa vo 
pro ble mos spren di mo rak tą. 

A. Min de lo ap ra šy ta sis ka na lų per jun gi mas, kaip ro do pa sa kos 
ir le gen dos, ži no tas nuo se no vės. Sky riu je Žmo gaus san ty kis su Sa
vas ti mi pa teik to je ira nie čių pa sa ko je aiš kai ma to me to kį per si jun gi-
mą. Ka na lai per si jun gia, kai skaus mas pa sie kia vir šū nę, o alps tan tis 
žmo gus pa ten ka į ki tą su vo ki mo tik ro vę. Taip ir šio je pa sa ko je, kai 
ky lan tis van duo pa sie kė ku po lo pa vi da lo lu bas ir ja me esan tis prin cas 
Ha ti mas, lo giš kai gal vo jant, tu rė jo žū ti, stai ga su griau dė jo per kū nas 
ir ap lin ky bės iš es mės pa si kei tė – jis at si ra do ki to je vie to je. Toks stai-
gus pa si kei ti mas ar ba „ka na lų per jun gi mas“ šio je pa sa ko je at si tin ka 
tris kar tus. Stai gūs ir ne ti kė ti pa si kei ti mai, kai ap lin ky bės tam pa itin 
pa vo jin gos, yra dau ge lio pa sa kų ir mi tų per si lau ži mo mo men tai. 

Vie na A. Min de lo stu den tė, per si jun gus ka na lams, iš gy ve no stip rų 
re li gi nį re gė ji mą. Re gė ji me pa si ro džiu si esy bė, ku rią ji pa va di no Die-
vu (Die vas – vie nas iš Sa vas ties sim bo lių), nu ro dė pro ble mos spren-
di mo rak tą. Po re gė ji mo ji pa sa kė: Sa vo gy ve ni mą aš pra gy ve nau ne 
taip. Vi sa da sten giau si at stum ti gy ve ni mą ir jam prie šin tis. Nie ka da 
ne pa si ti kė jau gy ve ni mu, ne ti kė jau, kad gy ve ni mas yra tei sin gas toks, 
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koks jis yra. Da bar aš at si pa lai da vau ir jau čiu, kad Die vas yra ša lia.
Są vei ką su Sa vas ti mi ar ba su Die vu, ku rią šiuo lai ki nis žmo gus pa-

sie kia pa si nau do da mas psi cho lo gi nė mis prie mo nė mis, žy miai ge riau 
jaus da vo ir jau čia dva si nio au gi mo ke lią pa si rin kę žmo nės. Jų ry šys 
su Sa vas ti mi iš sa ky tas stačiatikio vienuolio tekste, ku ria me Die vas 
ar ba Sa vas tis krei pia si į žmo gaus as me nį, į jo Per so ną.

Ar gal vo jai ka da, kad vi sa, kas su si ję su ta vi mi, lie čia ir Ma ne? 
Nes tai, kas su si ję su ta vi mi, svar bu ir Man lyg akies vyz dys. Tu Man 
bran gus, Ma no ne įkai no ja ma sis, Aš pa mi lau ta ve ir to dėl Man džiu gu 
ta ve auk lė ti. Ka da pa gun da ar prie šas tvin dys ta ve srau tu, no riu kad 
ži no tum, jog tai Ma no siųs ta. 

Aš ta vo Die vas, ku rian tis ap lin ky bes, ir ne at si tik ti nai tu at si dū rei 
sa vo vie to je: tai bū tent ta vie ta, ku rią aš tau pa sky riau. Ar gi ne pra šei, 
kad iš mo ky čiau ta ve nuo lan ku mo? Tad Aš pa tal pi nau ta ve į tą ap lin ką, 
į tą mo kyk lą, kur ši pa mo ka vyks ta. Ta vo ap lin ka ir gy ve nan tie ji su 
ta vi mi tik tai vyk do Ma no va lią. Jei sto ko ji pi ni gų, jei sun ku su dur ti 
ga lą su ga lu, ži nok, jog tai Ma no siųs ta. 

Tu kū rei si pla ną, puo se lė jai sa vo tiks lus, ir tu at ne šei juos Man, 
kad juos pa lai min čiau. Bet Aš no riu, kad tu leis tum Man tvar ky ti ir 
va do vau ti ta vo jo gy ve ni mo ap lin ky bėms, ka dan gi tu – tik įran kis, o 
ne vei kė jas. Jei iš ti ko ta ve ne lauk tos gy ve ni mo ne gan dos ir liū de sys 
ap siau tė ta vą ją šir dį, ži nok – tai Ma no siųs ta. 

At mink, kad kiek vie nas trik dis yra Die vo pa mo ky mas, ir to dėl 
dėk sa vo šir din žo dį, ku rį ap reiš kiau tau šią die ną – tai Ma no siųs ta. 
Tau sok jį ir at mink – vi sa da, kur tu be bū tum, kad kiek vie nas ge luo nis 
at šips, kai iš mok si vi sa me ka me re gė ti Ma ne. Vi sa yra Ma no siųs ta 
ta vo sios sie los to bu li ni mui.

Kaip ma ty ti iš šio teks to, drau gys tė su Sa vas ti mi nie ka da nė-
ra leng va, o ypač iš pra džių. Sa vas tis nie ka da ne pa tai kau ja, nuo lat 
auk lė ja ir iš ban do žmo gaus ‘ego’. Kar tą šven to ji Te re sė Avi lie tė, 
vie nuo ly no stei gi mo rei ka lais ke liau da ma į to li mą mies tą, va žia vo 
bras ta per upę. Ar klių trau kia ma ka rie ta stai ga su lū žo ir ji iš kri to į 
šal tą upės van de nį. Ka dan gi ji bu vo nuo la ti nia me ry šy je su Vieš pa čiu 
(žr. sk. Vi di nio Mo ky to jo vi zu a li za ci ja), ji Jam pa si skun dė: „Vieš pa tie, 
ko dėl taip skau džiai, juk aš vyks tu ta vo rei ka lais?“. „Aš daž nai taip  
pa si el giu su sa vo drau gais“, – at sa kė Vieš pats. „To dėl Tu taip ma žai 
tu ri drau gų“, – at si lie pė Te re sė.  
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KI TI SA VAS TIES SIM BO LIAI IR PA SI REIŠ KI MO ŽEN KLAI 

Sa vas tis daž nai pa si ro do pa pras to ak mens ar ba bran gak me nio 
pa vi da lu. Kris ta lai ir ak me nys ypač ge rai tin ka Sa vas čiai iš reikš ti dė-
ka sa vo na tū ra lu mo ir am ži nu mo. Ak mens am žius, kaip ir Sa vas ties 
am žius, žmo gaus at žvil giu at ro do am ži nas. Ne ma žai žmo nių ren ka 
ir sau go ypa tin gos for mos ar spal vos ak me nis, ne ži no da mi ko dėl jie 
taip da ro. At ro do, kad ak me ny je sly pi kaž ko kia gy va, žmo gų trau-
kian ti pa slap tis. Nuo ne at me na mų lai kų žmo nės rin ko ak me nis dėl 
jų slė pi nin gu mo. 

Nors iš oriš kai žmo gus ne tu ri jo kio pa na šu mo į ak me nį, gi liau sias 
žmo gaus psi chi kos cen tras ten, kur ra mu ir šven ta, o, pa sak Vy dū no, 
„skam ba gy vas til smas“, pa na šus į ak me nį. Juk ak muo – tai bu vi mo 
bū das be nuo lat ban guo jan čių jaus mų ir emo ci jų. Ak muo dvel kia ra-
my be. Šia pras me ak muo per duo da pa pras čiau sią  ir tuo pa čiu gi lią 
am ži ny bės pa jau tą, at si ran dan čią ta da, kai žmo gus jau čia si ne mir-
tin gas ir ne kin ta mas. 

Ne nuos ta bu, kad dau ge lis re li gi jų nau do ja ak me nį die vy bei vaiz-
duo ti ar ba ak me niu pa žy mi ma die vy bės gar bi ni mo vie ta. Di džiau sia 
mu sul mo nų šven te ny bė yra Ka a ba – tai juo das ak muo Sau do Ara-
bi jo je, Me kos mies te. Jo pa gar bin ti ir jam nu si lenk ti va žiuo ja vi so 
pa sau lio mu sul mo nai.

Krikš čio nių sim bo liz me Kris tus va di na mas ak me niu, ku rį sta
ty to jai at me tė, bet ku ris ta po ker ti niu (Ps 118, 22) ir (Lk 20, 17). 
Laiš ke ko rin tie čiams apaš ta las Pau lius sa ko: Jie gė rė iš dva si nės, 
juos ly din čios uo los, o ta uo la bu vo Kris tus (1 Kor 10, 4). Apaš ta las 
Pet ras taip pa t va di na mas uo la, ant ku rios yra pa sta ty ta Baž ny čia. 
Vi du ram žių al che mi kai ieš ko jo fi lo so fi nio ak mens lia pio, ku ria me, 
pa sak jų, pa slėp ta žmo gaus es mė.

Kal bė da ma apie gi liau sius vi di nius iš gy ve ni mus Ma žo ji Te re sė 
ra šo: Esa ma sie los min čių, ku rių ne ga li ma iš reikš ti žmo nių kal ba, nes 
jos pra ras tų in ty mu mą ir dan giš ką ją pras mę; jos yra tar si “bal tas ak
me nė lis, ku ris duo da mas nu ga lė to jui ir ant ku rio bus įra šy tas nau jas 
var das, ku rio nie kas ne ži no, tik tai ga vė jas. Čia Te re sė pa si nau do jo 
šven traš čio žo džiais: Nu ga lė to jui aš duo siu pa slėp tos ma nos ir bal tą 
ak me nė lį, ant ku rio bus įra šy tas nau jas var das, ku rio nie kas ne ži no, 
tik tai ga vė jas (Apr 2, 17). Šio se iš trau ko se kar tu su ak me niu mi ni-
mas dar ir nau jas var das. Nau jo var do su tei ki mo pa pro tys ži no mas 
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įvai rio se dva si nė se tra di ci jo se. Nau jas var das reiš kia ki to kį sa vęs 
su vo ki mą, gi les nį Sa vas ties pa ži ni mą. 

Ma no su tuok tu vių suk ne lė, – ra šo Ma žo ji Te re sė, – jau bu vo pa-
ruoš ta ir pa puoš ta se no mis bran ge ny bė mis, jas man da vė su ža dė ti nis, 
ku rio dos nu mas yra be ri bis. Jis no rė jo man do va no ti nau ją be ga lo 
spin din tį dei man tą. Šio je trum po je iš trau ko je Te re sė mi ni du mums 
reikš min gus sim bo lius: Sa vas ties sim bo lį – bran gak me nį ir ves tu ves, 
ku rios sim bo li zuo ja jung tį su Sa vas ti mi. 

Tai, kad aukš čiau sią psi chi kos da lį – Sa vas tį iš reiš kia ne or ga ni-
nis daik tas – ak muo, ro do mums vis dar ma žai su vo kia mą ry šį tarp 
psi chi kos (dva sios) ir to, ką va di na me ma te ri ja. Šį ry šį da bar nag ri-
nė ja psi cho so ma ti nė me di ci na. Ko ge ro, po ku rio lai ko at ra si me, kad 
dva sia ir ma te ri ja – tai tas pats reiš ki nys, tik vie nu at ve ju ste bi mas iš 
iš orės, o ki tu at ve ju iš vi daus. 

Ty ri nė da mas šį ne apib rėž tą ir kol kas ne pa aiš kin tą dva sios ir 
ma te ri jos ry šį, K. Jun gas įve dė nau ją są vo ką – sin chro niš ku mas. 
Ši są vo ka reiš kia pras minį su ta pi mą. Tai iš ori nių ir vi di nių įvy kių, 
tarp ku rių nė ra prie žas ti nio ry šio, su ta pi mas. Čia pa brė žia mas žo dis 
pra smi nis. Nes jei, sa ky ki me, jūs nu si čiau dė jo te ir jū sų aky se įvy ko 
ava ri ja, tai tė ra pa pras tas dvie jų įvy kių, ne tu rin čių pra smi nio ry šio, 
su ta pi mas. To kie at si tik ti niai su ta pi mai vyks ta nuo la tos. 

Ta čiau jei gu jūs nu si pir ko te mė ly ną kos tiu mą, o par duo tu vės dar-
buo to jai pri sta tė juo dą, ir dar tą die ną, kai mi rė jū sų ar ti mas gi mi nai tis, 
ta da jau bus pra smi nis su ta pi mas. Tie du įvy kiai ne tu ri prie žas ti nio 
ry šio, ta čiau juos sie ja sim bo li nė pras mė, ku ri pri ski ria ma juo dai 
spal vai. Ar ba, pvz., žmo gus at si tik ti nai įsi me na sa vo tro lei bu so bi lie to 
nu me rį. Jam grį žus na mo, skam bi na te le fo nas ir pa šne ko vas nu ro do 
te le fo no nu me rį, su tam pan tį su jo įsi min tu tro lei bu so bi lie to nu me riu. 
O va ka re jis dar nu si per ka te at ro bi lie tą to kiu pa čiu nu me riu. 

Kiek vie ną kar tą, kai K. Jun gas pa ste bė da vo to kius pra smi nius 
su ta pi mus pa cien to gy ve ni me, su si da ry da vo įspū dis, jog pa są mo nė-
je ėmė veik ti ati tin ka mas ar che ti pas. Ir sap nai pa tvir tin da vo tą pa tį. 
Pvz., žmo gus, vie toj mė ly no ga vęs juo dą kos tiu mą, ga lė jo su sap nuo ti 
dar ir sap ną apie mir tį. 

Pas K. Jun gą lan kė si vie na mo te ris, ku ri ne pai sant vi sų pa stan gų 
li ko psi cho lo giš kai už da ra. Truk dė jos ra cio na lus mąs ty mas, ge ras 
iš si la vi ni mas ir tai, kad ji ma nė ge riau siai iš ma nan ti bet ko kį klau si-
mą. Po ke le tos be vai sių po kal bių K. Jun gas su pra to, jog „su dau žy ti“ 
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tą „in te lek tu a li nį in dą“, ku ria me ši mo te ris sa ve už da rė, ga li tik koks 
nors ira cio na lus (ne pa aiš ki na mas) įvy kis. Ir štai kar tą, kai K. Jun gas 
sė dė jo nu ga ra į lan gą ir klau sė si jos in te lek tu a lių kal bų, įvy ko pra-
smi nis su ta pi mas. Mo te ris pa sa ko jo, jog šią nak tį sap na vo įsi min ti ną 
sap ną, ku ria me kaž kas jai pa da vė auk si nį ska ra bė jų – ver tin gą ju-
ve ly ri nio me no kū ri nį. Ji vis dar te be pa sa ko jo sap ną, kai K. Jun gas 
iš gir do ty lų bar be ni mą į lan gą. At sig rę žęs jis pa ma tė di do ką va ba lą, 
ku ris dau žė si į stik lą, no rė da mas pa tek ti į kam ba rį. Bu vo ga na keis-
ta. K. Jun gas ati da rė lan gą ir pa ga vo įskri du sį į kam ba rį vabz dį, Tai 
bu vo į ska ra bė jų pa na šus va ba las – gram buo lys, ku rio gel to nai ža lia 
spal va bu vo la bai pa na ši į auk si nio ska ra bė jaus. Jis pa da vė pa cien tei 
va ba lą, sa ky da mas: „Štai jū sų ska ra bė jus“. Tas įvy kis su dau žė jos 
in te lek tu a li nį ra cio na lu mą ir svei ki mas pa ju dė jo iš vie tos. 

Kur da mas sin chro niš ku mo sam pra tą K. Jun gas nu ma tė ke lią, 
ku riuo ei nant ga li ma ge riau su pras ti dva sios ir ma te ri jos ry šį. Kaip 
tik šį ry šį iš ryš ki na sim bo li nė ak mens pras mė. Ta čiau tai dar vi siš kai 
at vi ras ir ma žai ty ri nė tas klau si mas. Bet ga li ma tvir tin ti, jog sin-
chro ni niai įvy kiai ga na daž nai at si tin ka le mia mo mis ke lio nės į sa ve 
aki mir ko mis. Ta čiau la bai daž nai jie lie ka ne pa ste bė ti, nes mes dar 
ne iš mo ko me pa ste bė ti to kių su ta pi mų ir pa ma ty ti jų pras minį ry šį su 
sa vo sap nais ar gy ve ni mo įvy kiais. 

Se no ji liau dies iš min tis ge riau už šiuo lai ki nį žmo gų su vo kė to-
kius pra smi nius įvy kius ir krei pė į juos de ra mą dė me sį. Štai ke le tas 
sin chro niš kų ar ba pra smi nių įvy kių reikš mių iš lie tu vių tau to sa kos: 
Kai var na iš ne ty čių įskren da tro bon, tai sa ko, kad to je tro bo je greit 
bus šer me nys. Jei gu paukš čiai puo la ant lan gų, tai tuo se na muo se 
kas nors mirs. Jei gu tro boj yra li go nis ir šuo ka sa po lan gu duo bę, 
tai li go nis mirs. Kai ne ti kė tai ima pa tys spro gi nė ti lem pų stik lai, stik
li nės, tau re lės ir ki ti in dai, tai pra na šau ja ar ti mų jų mir tį tą aki mir ką. 
Te ko iš klau sy ti mo ti nos pa sa ko ji mą apie paukš tį, ku ris il gai dau žė si į 
lan gą, kai sken do jos sū nus. Ji vis dar ne ga lin ti sau at leis ti, kad ta da 
ne su pra to šio žen klo ar ba pra smi nio įvy kio pras mės.

MA NA AS ME NY BĖ

Net ir la bai to li pa žen gęs sa vęs ieš ko ji mo ke liu žmo gus ga li 
su si dur ti su rim tu pa vo ju mi. Jis ga li su si ža vė ti ga lia ir tap ti ma na 
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as me ny be (ma na – me la ne zie tiš kas žo dis, reiš kian tis ne pa pras tą, 
ste buk lin gą žmo gaus ar daik to ga lią).

Ana li ti nė je psi cho lo gi jo je ši są vo ka reiš kia žmo gų, su ge ban tį 
įjung ti (in teg ruo ti) ar che ti pus taip, kad jo ‘ego’ tam pa tų ar che ti pų 
psi chi nės ener gi jos val do vu. Še šė lio, Ani mos/Ani muso ir Per so nos 
ga lia bei ener gi ja ati ten ka ‘ego’ ži nion ir žmo gus ga li ją val dy ti. Pa-
na šiai kaip, pir mykš čių žmo nių ma ny mu, už muš to jo žmo gaus ma na 
(jo ga lia) ati tek da vo žu di kui. 

Taip są mo nin gas ‘aš’ tam pa ma na as me ny be. Ta čiau  ma na as
me ny bė, – sa ko K. Jun gas, – tai ko lek ty vi nės pa są mo nės vy ra vi mas, 
tai he ro jaus, va do, bur ti nin ko, ke rė to jo, žmo nių ir dva sių val do vo, 
pus die vio ar pan. ar che ti pas. Įval dęs ar che ti pų jė gą, toks žmo gus ar ba 
ma na as me ny bė tam pa di džiu lę ga lią tu rin čiu ant žmo giu, pu siau die vu 
ar net kai ku rie iš jų pa tys skel bia si esą die vais, pvz., Sat ja Sai Ba ba, 
Kaš pi rov skis, A. Orbitas (Alex Or bi to) ir t. t. In di jo je to kie žmo nės 
va di na mi sid hais, t. y. tu rin čiais virš nor ma lias ar ba okul ti nes ga lias.

Daž nas eks tra sen sas su si du ria su di des nio ar ma žes nio mas to to-
kiu pa vo ju mi. Yra spe cia lios me to di kos ap val dy ti pa są mo nės ga lioms 
(sid hi). Tai la bai pa trauk lu ir daug kas tuo  ža visi. K. Jun gas, kaip 
ga li ma spręs ti iš jo au to biog ra fi nės kny gos, tu rė jo di de les ga li my bes 
tap ti ma na as me ny be. Ta čiau nei vie nas rim tas Mo ky to jas ne tam pa 
ste buk la da riu ar fa ky ru. 

Ry tų kul tū ro je apie šį pa vo jų per spė ja ma ir le gen do mis. Iš girs-
ki me jo se skel bia mą iš min tį. Pas di dį pra re gė ju sį jį at ėjo mo ki nys, 
lau kęs ste buk lo: „Po ste buk lo įti kė siu“, – mal da vo jis pra re gė ju sio
jo. Šis liūd nai nu si šyp so jo ir pa ro dė jam ste buk lą. Mo ki nys su šu ko: 
„Da bar aš su tin ku sek ti ta vo mo ky mu“. Bet mo ky to jas pa ro dė jam 
du ris, tar da mas: „Tu man dau giau ne rei ka lin gas“. 

Ki ta le gen da pa sa ko ja apie tris ar ha tus (šven tuo sius). Trys ar-
ha tai įky riai pra šė Bu dą leis ti jiems pa tir ti ste buk lą. Bu da už da rė 
kiek vie ną į tam sų kam ba rį ir už ra ki no. Il gai pa lai kęs pa lai min ta sis 
juos pa kvie tė ir pa klau sė, ką jie re gė jo. Kiek vie nas pa pa sa ko jo vis 
ki to kius vaiz dus. Bu da ta rė: “Da bar su pra to te, jog iš ste buk lų jo kios 
nau dos, nes svar biau sio jo ste buk lo jūs ne pa ju to te. Jūs ga lė jo te pa
tir ti ne re gi mą ją bū tį ir ta sai jaus mas ga lė jo jus nu kreip ti nuo že mės. 
Bet jūs jau tė tės sė dį ant že mės ir jū sų min tys trau kė prie že mės sti
chi jų ban gas. Su ju dę sti chi jų pa vi da lai su kė lė įvai riuo se kraš tuo se 
su krė ti mus. Jūs su ar dė te uo las, vie su lais pa skan di no te lai vus. Štai 
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tu re gė jai rau do ną žvė rį su lieps nos vai ni ku, bet ug nis, ku rią pri
šau kei iš pra ra jos, su de gi no be jė gių žmo nių na mus. Eik ir pa gel bėk 
jiems. Tu, – ta rė Bu da ant ra jam, – ma tei mer ge lės pa vi da lo sli bi ną, 
tu pri ver tei ban gas nu plau ti žve jų val tis. Sku bė ki jiems pa dė ti. O tu, 
– krei pė si Bu da į tre či ą jį, – ma tei skren dan tį ere lį, ir vie su las nu ne šė 
ar to jų der lių. Eik ir at ly gink. Ko kia nau da iš jū sų, ar ha tai? Pel ėda 
sa vo uok se per tą lai ką bu vo nau din ges nė. Ar ba jūs plu šė ki te iki 
de vin to pra kai to že mė je, ar ba vie nat vės va lan dė le kel ki te sa ve virš 
že mės. Ta čiau te ne si i ma iš min tin ga sis be pras miš kai kurs ty ti sti chi jas. 
Plunks na, iš kri tu si iš ma žos paukš tės spar no, tik rai su ke lia griaus mą 
to li muo se pa sau liuo se. Įkvėp da mi oro, mes pri si lie čia me prie vi sų 
pa sau lių. Iš min tin ga sis ky la nuo že mės aukš tyn, ir taip pa sau liai at
ve ria vie ni ki tiems sa vo iš min tį“.

Ati džiau pa žvel gus, pa aiškėja, kad to kios ma na as me ny bės ar ba 
ste buk la da rio ga lia tė ra iliu zi ja ir sa viap gau lė, nes ji pa gim do di džiu lę 
psi chi nę in flia ci ją ar ba iš si pū ti mą, apie ku rį kal bė jo me nag ri nė da mi 
Per so nos ar che ti pą. Pro jek tuo da mas ši tą ga lią į iš orę žmo gus tam pa 
ma gu, bur ti nin ku, ste buk lin gu gy dy to ju, pra na šu, įvai raus plau ko va-
du ir pan. Tai yra pa grin das iš si vys ty ti ma nia ki nei psi cho zei. Ta čiau 
jei gu ‘ego’ ne sie kia ga lios, to kio iš si pū ti mo ar ba „ap sė di mo“ ne bū na. 
Ta da pa są mo nė ne ten ka ga lios  val dy ti są mo nin gą ‘aš’. 

Kai ar che ti pas ar ba pa są mo nė  ap sė da ‘ego’, žmo gus vi sa da tam-
pa ko lek ty vi ne fi gū ra, tam tik ra kau ke, po ku ria ne tik ne ga li vyk ti 
sa vęs ieš ko ji mas, bet ir žmo gaus in di vi du a ly bė vi są lai ką sil pnė ja. Tą 
pa tvir ti na ne ma žai žmo nių, ku riems taip bu vo at si ti kę. To kiu at ve ju 
žmo gus pa ma žu pra ran da sa vą jį ‘aš’. Kai ‘ego’ pui kuo ja si sa vo ga
lia val dy ti pa są mo nę, – sa ko  K. Jun gas, – pa są mo nė į tai re a guo ja 
vos pa ste bi mu iš puo liu, su teik da ma jam ga lias, ku rio mis su si ža vė jęs 
žmo gus pa puo la į jų tin klą. Nuo to kios pa są mo nės ver go vės ga li ma 
iš si gel bė ti tik  vi siš kai pri pa ži nus sa vo sil pnu mą pa są mo nės, o re li-
gi ne pras me – Die vo at žvil giu. To kiu at ve ju žmo gus ne pri eš pas ta to 
sa vęs pa są mo nei (Die vui) ir to dėl jos ne pro vo kuo ja. 

ŽMO GAUS   SAN TY KIS   SU   SA VAS TI MI

Da bar ti niais lai kais dau gė ja žmo nių, ypač di de liuo se mies tuo-
se, ken čian čių nuo ne pa ke lia mos vi di nės tuš tu mos ir nuo bo du lio. 
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Te le vi zi ja, ki nas, įvai rūs re gi niai ar po li ti nės aist ros ne il gam mus 
te su ža vi, o po to vėl lie ka me nu si vy lę ir ne pa ten kin ti, vėl pri vers ti 
grįž ti į sa vo gy ve ni mo dy ku mą. Vie nin te lis žmo gaus ver tas po jū tis 
yra vi di nė je jo psi chi kos ka ra lys tė je. Ne aiš kiai tai nu jaus da mi, ne-
ma žai žmo nių nu kryps ta į dva si nius ieš ko ji mus, į jo gą, me di ta ci ją ar 
ki to kias ry tie tiš kas prak ti kas. Ta čiau to kios prak ti kos ne su tei kia tik rai 
nau jų iš gy ve ni mų, nes žmo gus jo se ran da tik in dams ir ki nie čiams 
se niai ži no mus po jū čius. To kios prak ti kos ne nu ve da žmo gaus į jo 
pa ties vi di nį gy vy bi nį cen trą. Daž niau siai ne tik ry tie tiš kos prak ti kos, 
bet ir dau gu ma va ka rie tiš kų psi cho tech no lo gi jų nu krei pia žmo gų į 
ener gi jų val dy mo, aiš kia re gys tės, pri si jun gi mo prie in for ma ci nio 
lau ko ir ki to kių virš nor ma lių ga lių įsi gi ji mą, ki taip sa kant, pa stū mė-
ja žmo gų link ma na as me ny bės. To kia kryp tis vy rau ja va di na mo se 
pa ra psi chologinėse mo kyk lo se. Dar per men kai mū sų vi suo me nė je 
ver ti na mos ir pri pa žįs ta mos tik ro sios dva si nės ver ty bės, ve dan čios į 
su si ti ki mą su Sa vas ti mi ir į ta pi mą sa vi mi. 

K. Jun go ap ra šy tas sa vęs ieš ko ji mo bū das yra sa va ran kiš kas ke-
lias į vi di nį žmo gaus psi chi kos cen trą – Sa vas tį. Pa stan gos kiek vie ną 
die ną pa jus ti Sa vas tį yra pa na šios į gy ve ni mą dvie juo se ly giuo se 
ar ba dvie juo se skir tin guo se pa sau liuo se. To kiu at ve ju žmo gus, kaip 
ir anks čiau, pa kan ka mai rū pi na si sa vo iš ori nė mis pa rei go mis, ta čiau 
tuo pat me tu yra at vi ras ir jaut rus žen klams, sap nams ir iš ori niams 
įvy kiams, ku riais pa si nau do ja Sa vas tis, sim bo liš kai pa ro dy da ma sa vo 
ke ti ni mus, t. y. tą kryp tį, ku ria tu ri te kė ti žmo gaus gy ve ni mas. To kio 
žmo gaus dė me sys kar tais ly gi na mas su ati du mu ka ti no, tu pin čio prie 
pe lės ur vo. Dė me sys ne tu ri bū ti nei per daug įtemp tas, nei per daug 
at pa lai duo tas. Ar ba tai pa na šu į paukš čio sau jo je lai ky mą: jei per daug 
su spau si – paukš tis už dus, o jei per daug at lei si – paukš tis iš skris. 

Yra dvi prie žas tys, ko dėl nu trūks ta žmo gaus ry šys su psi chi kos 
cen tru – Sa vas ti mi. Vie na prie žas tis ta, kad kaž koks ins tink ty vus pro-
ver žis iš ve da žmo gų iš pu siau svy ros ir to pa sė ko je  žmo gus pra de da 
ap lin ką su vok ti vie na reikš miš kai. Taip at si tin ka ir gy vū nams. Pvz., 
ru jos me tu el nias ga li vi siš kai už mirš ti al kį ir pa vo jų. To kio vien kryp-
tiš ku mo ir lyg sva ros gy ve ni me pa me ti mo la bai bi jo da vo pir mykš čiai 
žmo nės. Jie to kią bū se ną va din da vo „sie los pra ra di mu“. Ne re tai taip 
at si tin ka ir šiuo lai ki niam žmo gui, kai jį ap ima bai mė, dep re si ja ar 
ne su val do mas pyk tis. Ki ti žmo nės, veng da mi su si ti ki mo su sa vi mi, 
nau do ja al ko ho lį, nar ko ti kus, pa si ne ria į ne var žo mas aist ras ar pan. 
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An tra prie žas tis, dėl ku rios ne ten ka ma vi di nės pu siau svy ros, yra 
per di de lis sva jin gu mas (fan ta za vi mas), ku rį pa pras tai su ke lia tam 
tik ri kom plek sai. Iš tie sų sva jo nės ky la tik to dėl, kad jos su jun gia 
žmo gų su jo nu slo pin tais jaus mais (kom plek sais). Ta čiau sva jo nės 
truk do su si kaup ti ir ar do są mo nės ne nu trūks ta mu mą.

Ši se na kaip žmo ni ja iš min tis yra iš reikš ta le gen do mis: 
Vie nas tur tuo lis pa siun tė sū nų pas iš min čių su ži no ti Lai mės Pa

slap ties. Po il gos ke lio nės jau nuo lis pa ga liau pri ėjo gra žią pi lį. Jo je 
gy ve no iš min čius. Jau nuo lis įžen gė vi dun ir pui kio je sa lė je iš vy do 
di džiu lį su ju di mą: įei di nė jo ir iš ei di nė jo pir kliai, vie na me sa lės kam pe 
kal bė jo si žmo nės, ki ta me or kest ras gro jo švel nias me lo di jas. Iš min
čius kal bė jo si tai su vie nais, tai su ki tais, ir jau nuo liui te ko pa lauk ti, 
kol at ėjo jo ei lė. 

Iš min čius, ati džiai iš klau sęs vai ki no ir su ži no jęs ko jam rei kia, 
pa sa kė šiuo me tu ne tu rįs lai ko at skleis ti Lai mės Pa slap tį, ta čiau pa
siū lė jam ap žiū rė ti rū mus ir su grįž ti po po ros va lan dų. 

– Tik no rė čiau ta ve kai ko pa pra šy ti,– pri dū rė iš min čius ir pa da vė 
jau nuo liu šaukš te lį su dviem la šais alie jaus. – Vaikš čio da mas nešk tą 
šaukš te lį taip, kad ne iš pil tum alie jaus. 

Jau nuo lis pra dė jo lip ti rū mų laip tais – aukš tyn ir že myn, vis ne
nu leis da mas akių nuo šaukš te lio. Po dvie jų va lan dų jis vėl pri sis ta tė 
iš min čiui.

– Tai gi, – klau sia šis, – ar ma tei per sų ki li mus val go ma ja me? 
Ar ma tei nuo sta bų jį par ką? Ar at krei pei dė me sį į ma no pui kiuo sius 
per ga men tus bib lio te ko je?

Su mi šęs vai ki nas pri si pa ži no ne ma tęs nie ko. Vie nin te lis jo rū pes tis 
bu vęs du alie jaus la šai šaukš te ly je.

– Ge rai. Grįžk ir ap žiū rėk ma no rū mų ste buk lus, – ta rė jam iš
min čius. – Ne ga li ma pa si ti kė ti žmo gu mi, ne ma čius jo na mų. 

Jau nuo lis vėl pa ė mė šaukš te lį ir pra dė jo vaikš ti nė ti po rū mus, 
šį kart ap žiū ri nė da mas vi sus ant sie nų ir pa lu bė se iš ka bi nė tus me
no kū ri nius. Da bar jis pa ma tė so dus, sub ti lų gė lių gro žį, pa ste bė jo, 
kaip sko nin gai pa rink ta vie ta kiek vie nam me no kū ri niui. Grį žęs pas 
iš min čių jis ap sa kė, ką re gė jęs.

– Bet kur gi tie du alie jaus la šai, ku riuos bu vau tau įda vęs? – pa
klau sė jo iš min čius.

Jau nuo lis pa žvel gė į šaukš te lį ir su pra to juos iš py lęs.
– Da bar ma tai, – ta rė iš min čius,– koks ga li bū ti ma no pa ta ri mas: 
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Lai mės Pa slap tis yra ma ty ti vi sus pa sau lio ste buk lus, kar tu ne pa mirš
tant dvie jų alie jaus la šų šaukš te ly je ar ba sa vęs“.

Ne sun ku pa ste bė ti, kad šios abi prie žas tys: dė me sin gu mas ir at-
si pa lai da vi mas yra griež tos prieš ta ros. Vie na iš jų reiš kia per di de lį 
kryp tin gu mą, o ki ta – per di de lį at si pa lai da vi mą. Be abe jo, są mo nės 
su kau pi mas bū ti nas kas die ni nei veik lai. Ge rai ži no me, kas at si tik tų, 
jei už si sva jo tų ieš mi nin kas ar vai ruo to jas. Ta čiau są mo nės su kau pi mas 
tu ri ir rim tą trū ku mą, nes jis už tve ria ke lią signalams ir pra ne ši mams, 
at ei nan tiams iš gy vy bi nio cen tro – Sa vas ties. Štai ko dėl tiek daug 
šiuo lai ki nio žmo gaus sap nų yra skir ti at sta ty ti jo im lu mą im pul sams, 
ky lan tiems iš Sa vas ties. 

Jei gu žmo gus iš tik rų jų nuo šir džiai pa si su ka į sa vo vi di nį pa sau lį ir 
sten gia si jį pa žin ti ne sap ro ta vi mų ke liu, o ste bė da mas sa vo pri gim ties 
pa si reiš ki mus per sap nus ir re a lias fan ta zi jas, tai anks čiau ar vė liau 
jam ap si reikš Sa vas tis. Ta da žmo gus ras stip ry bės at si nau jin ti. Ta čiau 
sa vęs ieš ko ji mo ke lias yra pil nas pa vo jų, ne ti kė tu mų ir iš ban dy mų. 
Kiek vie nas pa są mo nės ar che ti pas: Še šė lis, Ani ma/Ani mus, Per so na 
bei Sa vas tis tu ri ir tam si ą sias pu ses. Sa vas tis, kaip vi sa ap iman tis 
pa są mo nės cen tras, taip pat ga li pa veik ti ir tei gia mai, ir ne igia mai. 
Žvel giant siau rai, ga li ma bū tų sa ky ti, kad ir Sa vas tis ga li pa veik ti 
ne igia mai, o jei gu pla čiai – ta da tie ne igia mi po vei kiai bū tų iš ban dy-
mai, be ku rių ne įma no ma tik ro ji in di vi du a ci ja ar ba sa vęs ieš ko ji mas.

Aukš čiau mi nė ta me es ki mų pa da vi me Sa vas tis iš gel bė jo mer gi-
ną nuo mė nu lio dva sios, ta čiau  pa ver tė ją vo ru. Ga li ma sa ky ti, kad 
tai ne igia mas Sa vas ties po vei kis. Bet gi mer gi na ne iš pil dė Sa vas ties 
nu ro dy mų, ku riems ‘ego’ bū ti nai tu ri pa klus ti. Sa vas tis – di džiau sia 
psi chi kos jė ga, ji pri ver čia žmo gų pra ei ti sun kiau sius iš ban dy mus, nes 
auk sas, kaip sa ko se na pa tar lė, ge riau siai iš ban do mas ug ny je. Sa vas tis 
ga li pa ska tin ti žmo gų įsi vaiz duo ti sa vo di din gu mą ar ža din ti ki to kius 
ap gau lin gus vaiz di nius, ku rie ga li „už grob ti“ fan ta zuo to ją ir ja me 
„ap si gy ven ti“ (ap sės ti). Žmo gus to kio je bū se no je mąs to apie sa ve 
su vis au gan čiu pa si gė rė ji mu, jam at ro do, kad jis at ra do ir iš spren-
dė di džiau sias pa sau lio pro ble mas, o iš tik rų jų jis pra ra do tik ro vės 
jaus mą. Aiš kus to kios bū se nos po žy mis yra hu mo ro jaus mo ir ry šio 
su ap lin ka pra ra di mas. 

Tei gia mas ir ne igia mas ar ba vi sa pu siš kas Sa vas ties po bū dis ge rai 
at si spin di se no vi nė je ira nie čių pa sa ko je „Ne bū ties pi lies pa slap tis“: 
Vie nos ša lies ka ra lius įsa kė prin cui Ha ti mui iš ty ri nė ti pa slap tin gą ją 



138

ne bū ties pi lį. Po il gų kla jo nių ir pa vo jin gų nuo ty kių jis su ra do pa slap
tin gą ją pi lį. Jam bu vo pa sa ky ta, kad nie kas, į ją įžen gęs, ne su grį žo 
at gal. Bet jis vis  vien pa si ryž ta ei ti į pi lį.

Įė jęs jis pa ten ka į ap va lią me nę. Jį pa si tin ka kir pė jas su veid ro
džiu ir ve da jį į mau dyk lę. Kai tik prin cas įli po į van de nį, nu griau dė jo 
per kū nas, ta po vi siš kai tam su, kir pė jas din go, o van duo pra dė jo kil ti. 
Prin cas plau kia, o van duo jau be veik sie kia ku po lo pa vi da lo lu bas. 
Mir ties bai mė ap ima prin cą, jis ima plauk ti ra tu ir įsi kim ba į cen
tri nį ku po lo ak me nį. Vėl pa si girs ta griaus ti nis ir vis kas pa si kei čia. 
Prin cas at si du ria dy ku mo je.

Po il gų ir var gi nan čių kla jo nių jis at ran da nuo sta bų pa sta tą, 
ku rio vi du je ra tu sto vi ak me ni nės sta tu los. Ra to vi du ry je jis ma to 
pa pū gą, o bal sas iš aukš ty bių jam sa ko: „Tik riau siai tu gy vas iš čia  
ne iš ei si. La bai se niai pir ma sis žmo gus Ga jo mar tas su ra do di džiu lį 
dei man tą, ku ris spin dė jo ryš kiau už sau lę. Jis nu spren dė jį pa slėp ti 
to kio je vie to je, kur nie kas ne su ras tų. To dėl dei man tui pa slėp ti jis 
pa sta tė šią už keik tą pi lį. Pa pū ga, ku rią tu ma tai – už bur ta. Prie jos 
ko jų gu li auk si nis lan kas ir strė lė, pri riš ta prie auk so gran di nės. Tu 
ga li tris kar tus ban dy ti iš to lan ko pa tai ky ti į pa pū gą. Jei gu pa tai ky
si,  bur tai iš nyks, o jei gu ne, tai pa vir si ak me niu, kaip ir iki ta vęs čia 
bu vę žmo nės, pa vir tu sie ji ak me ni nė mis sta tu lo mis“.

Prin cas šau na pir mą jį kar tą ir pra šau na. Jo ko jos su ak me nė ja. 
Jis ne pa tai ko ir ant rą jį kar tą – su ak me nė ja jo lie muo. Tre či ą jį kar
tą jis iš ta ria: „O, di dy sis Ala che!“ Ir šau na už si mer kęs. Šį kar tą jis 
pa tai ko. Vėl griau dė ja per kū ni ja, pa ky la dul kių de be sys. Kai vis kas 
nu ty la, vie toj pa pū gos žė ri di džiu lis nuo sta bus dei man tas. Ak me ni nės 
sta tu los at gy ja, o iš gel bė tie ji žmo nės dė ko ja prin cui.

Jau tik riau siai pa ste bė jo te šio je pa sa ko je esan čius Sa vas ties sim-
bo lius: ap skri ta me nė (man da los for ma), cen tri nis ku po lo ak muo, 
pir ma sis žmo gus Ga jo mar tas ir dei man tas. Ta čiau dei man tas pa slėp-
tas. Už bur to ji pa pū ga vaiz duo ja pa pū giš ko mėg džio ji mo dva sią, ku ri 
ver čia pra šau ti pro ša lį ir sta ba rė ti psi cho lo giš kai, o, pa sa kų kal ba 
– pa virs ti ak me niu. In di vi du a ci ja ar ba sa vęs ieš ko ji mas ne ga li bū ti 
ki tų žmo nių ke lio pa pū giš kas pa mėg džio ji mas. Štai ko dėl prin cas, 
šau da mas už si mer kęs ir su mal da, pa tai ko: nes el gia si ne taip kaip 
vi si. Ki nų iš min čius Chu an gas Tru sa ko: Kai šau lys šau do į nie ką, 
jis vis ką su ge ba. Jei gu jis tai ko si į paukš tį, jau ner vi na si. Lai mi kis jį 
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su skai do. Jis su si rū pi na. Jis dau giau gal vo ja apie lai mi kį, ne gu apie 
šau dy mą ir bū ti ny bę lai mė ti. Tai iš čiul pia jo jė gas.

Pa se kė jai sa vo iš ori niu el ge siu ir ri tu a lais ban dė iš reikš ti re li gi-
nę vi sų di džių jų re li gi jos mo ky to jų – Bu dos, Kris taus ir ki tų pa tir tį. 
Ta čiau, taip elg da mie si, jie mėg džio jo ir su sting dė sa vo sie las (pa-
ver tė jas ak me ni mis). Sek ti di džiuo ju mo ky to ju, pvz., Kris tu mi, tai 
ne reiš kia mėg džio ti ir iš gy ven ti tą pa tį Sa vas ties at ra di mo ke lią, ku ris 
su si klos tė Jo gy ve ni me. Tie siog kiek vie nas žmo gus tu rė tų steng tis 
gy ven ti sa vo gy ve ni mą taip pat nuo šir džiai ir su to kiu ti kė ji mu kaip 
ir Jis. Tai vie na iš prie žas čių, ko dėl di die ji Mo ky to jai ne ra šė raš tų. 

Ma žo ji Te re sė anks ti pa ju to mėg džio ji mo su ke lia mą sta ba rė ji mą. 
Sa vo „Sie los is to ri jo je“ ji ra šo: Bū da ma 17–18 me tų aš ne tu rė jau 
ki to dva si nio pe no kaip kny gos, bet vė liau vi sos jos ma no sie lo je 
pa lik da vo tuš tu mą, taip yra ir da bar. Kai tik at sklei džiu ko kio nors 
au to riaus dva si nio tu ri nio kny gą, tuoj pa jun tu, kaip šir dis su si gū žia, 
ir skai tau be veik nie ko ne su pras da ma, o jei gu ir su pran tu, tai pro tas 
tar si su sta ba rė ja ir aš ne ga liu mąs ty ti.

Pra din gęs kir pė jas su veid ro džiu sim bo li zuo ja pra ras tą sa vęs 
at spin dė ji mo (ret ros pek ci jos) su ge bė ji mą. Ky lan tis van duo – tai pa-
vo jus pa skęs ti pa są mo nė je ir pa si mes ti sa vo emo ci jo se. Blo gai, kai 
žmo gus pra ran da ge bė ji mą at spin dė ti sa ve ir pa klys ta emo ci jo se. 
Veid ro dis – tai pra ei tis. Ne re tai pa si tai ko, kad žmo gus su si ta pa ti na su 
pra ei ti mi (veid ro džiu), pa skęs ta jo je ar ba no ri su dau žy ti tą veid ro dį, 
kad pra ei ties ne be bū tų. 

Į sa vęs at spin dė ji mo veid ro dį rei kia žiū rė ti be emo ci jų: kaip į 
gy ve ni mo mo ky to ją ir at gai lau jant. Yra XVII A. dai li nin ko Žor žo de 
la Tūro (Georges de La Tour) pa veiks las „At gai lau jan čio ji šv. Mag-
da le na“. Šia me pa veiks le ji pa vaiz duo ta su veid ro džiu. 

Tik tai iš lie kant mąs tan čiu žmo gu mi, drą siai pri pa žįs tan čiu sa vo 
ne to bu lu mą, ga li ma dau giau ar ma žiau sėk min gai ei ti sa vęs ieš ko ji mo 
ke liu. La bai svar bu, kad žmo gaus ‘ego’ veik tų be nu kry pi mų. Šia me 
ke ly je žmo gaus vi sa da ty ko dvi kraš tu ti ny bės. Pir mo ji – tai pa si jus ti 
nie ko ne ver tu že mės kir mi nu, o ant ro ji – iš kel ti sa ve virš vis ko ir su
die vin ti. Kaip iš lai ky ti dar ną tarp tų dvie jų kraš tu ti ny bių? Kaip vie nu 
me tu pa si jus ti nie kuo ir vis kuo, nie ko ne reiš kian čia dul ke le ir vis ką 
ap rė pian čia vi su ma? Jei gu sa ve nie kin si me kaip nie ko ne ver tą, ta da 
gy ve ni mas ne ten ka pras mės, o žmo gus tam pa ne ver tas gy ve ni mo. 



140

Bet jei gu jau si mės kaž kuo la bai di din gu, kaip ta da iš lik si me tik ro vės 
rė muo se? Mes esa me tai, kas be ga lo ma ža, ir tai, kas be ga lo di du; 
mes esa me ta kas tarp abie jų, – sa ko K. Džib ra nas. Iš tie sų la bai sun-
ku,  ne nu kryps tant į ku rią nors iš jų, su de rin ti abi šias kraš tu ti ny bes.

Ne nu kryp ti į tas kaš tu ti ny bes mums pa de da Sa vas tis, veik da ma, 
trum pa re giš kai žvel giant, ne igia mai. Sa vas tis, kaip ma ty ti iš šios le-
gen dos, vei kė jui ne pa tai kau ja, o pa stū mė ja į ne leng vus iš ban dy mus. 
To dėl Sa vas ties pa si ro dy mas, kaip ma ty ti ir iš že miau ci tuo ja mo 
klau sy to jo raš te lio, ne vi sa da su ke lia ma lo nius jaus mus: Pas ku ti
niuo ju me tu daž nai sap nuo ju to kius sap nus, ku riuo se ne šu kū di kė lį. 
Daž nai tas ne ši mas bū na ma lo nus. Taip pat baž ny čio se kaž ką vei kiu, 
da ly vau ju šv. Mi šio se, ma tau pa žįs ta mus ku ni gus. At si bu du si ne ten ku 
gy ve ni mo džiaugs mo, nes po to kių sap nų vi suo met lau kia ne ma lo nu
mai ar ba iš ban dy mai ma no že miš ka ja me gy ve ni me. Kū di kis ir ku ni gas 
yra Sa vas ties sim bo liai. Prieš di des nius iš ban dy mus Sa vas tis duo da 
žen klus ar pa si ro do sap nuo se, kad mus su stip rin tų. Iš ban dy mai yra 
bū ti ni ir juos ku ria Sa vas tis.

Bai giant ga li ma pa sa ky ti, kad pa są mo nės at ra di mas iš sklai do bu-
vu sią iliu zi ją, jog žmo gus su ge bės api brėž tai pa žin ti dva si nę tik ro vę. 
Kvan ti nė je fi zi ko je su for mu luo tas V. Hei zen ber ge rio ne apib rėž tu mo 
prin ci pas iš sklai dė moks li nin kų vil tis, jog įma no ma pa žin ti ab so liu čią 
fi zi nę tik ro vę. Jei gu eks pe ri men tas nu sta to elek tro no ma sę, tai lie ka 
ne ži no ma jo pa dė tis (ko or di na tės) ir at virkš čiai. Pla to nas sa vo mo-
ki niams ne apib rėž tu mo prin ci pą aiš kin da vo pa si nau do da mas nu po li-
ruo tu grai kų ka rio sky du. Pa bė rus ant to kio sky do smul kaus smė lio ir 
jį stuk se nant, smė lio grū de liai kiek vie ną kar tą iš si dės to nau ju raš tu. 

Jei gu fi zi nės tik ro vės ne ga li ma pa žin ti iki ga lo, tai tuo la biau 
dva si nės. Ko ta da ver tos vi sos ab so liu čią tie są sau pri ski rian čios te-
ori jos? Iš to se ka, kad iš si sklai do ir iliu zi ja vi siš kai pa žin ti ki tą žmo gų 
ir pa tar ti jam ką nors tin ka miau sio. Šį, jei gu taip ga li ma pa va din ti, 
trū ku mą, at sve ria Sa vas ties veik la, pa slap čia pa de dan ti su ar tė ti žmo-
nėms, ku rie vi di niai yra vie nas ki tam ar ti mi. 

K. Jun go ap ra šy to ji in di vi du a ci ja in te lek tu a lius mū sų ple pa lus 
pa kei čia pra smin gais įvy kiais, re a liai vyks tan čiais žmo gaus psi chi-
ko je. To dėl rim tas ir pra smin gas po žiū ris į sa vęs ieš ko ji mą reiš kia 
vi siš kai nau ją, iki to lei ne bū tą po žiū rį į gy ve ni mą. Ga li ma teig ti, jog 
sa vęs ieš ko ji mas – tai reiš ki nys, ku riam žmo ni ja tu rės skir ti vis dau-
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giau dė me sio, jei gu ji no rės iš veng ti su stin gi mo ir smu ki mo. Kam 
rei ka lin gas sa vęs ieš ko ji mas, ga li ma at sa ky ti ir vi du ram žių te olo go 
bei kan ki nio šv. Jus ti no žo džiais: kad bū tu me ne bū ti ny bės ir ne ži no
ji mo, bet pa si rin ki mo ir ži no ji mo vai kais.

SA VAS TIES  PA VYZ DŽIAI

Kun. J. Zdebs kis sa vo die no raš čiuo se ap ra šo ypa tin gas bū se nas, 
ku rio se jis jaus da vo, kad kaž kas pa de da ar tvar ko jo gy ve ni mą: Ne
lais vė je, kai bu vau su si kau pęs, pir mą kar tą gy ve ni me pa ju tau nuo
jau tos jaus mą. Juk nie ka da to kio jaus mo ne bu vau pa ty ręs. Kai Onu tė 
pa sa ko da vo aš net ne įsi vaiz duo da vau, kad taip bū na. O ne lais vė je iš 
kaž kur ži no da vau, kad mu du su tuo se nu ku ku ni gu iš skirs iš ben dro 
dar bo… Prieš pa bai gą, kai bū da vo kar tais la bai sun ku, kaž kas man 
tar si sa ky da vo: “Greit, greit!“ Tai ne bu vo žmo nių kal ba ta ria mas 
žo dis, bet kaž koks žo dis pro te, – ta čiau tik ras, su kon tū rais, ku rį jau 
ga li ma pa kar to ti, už ra šy ti. Ar ba, pa vyz džiui, ei da mas vie nas kur nors 
ko ri do riu mi pa jus da vau to kį keis tą jaus mą – tar si už ran kos ves čiau 
ko kią mie lą bū ty bę, lyg ne kal tą vai ke lį… Ir ne kar tą su si for mu luo da vo 
min ty se klau si mas: „Mie la Bū ty be, kas Tu esi? – Ar tai tik fan ta zi jos 
kū ri nys, ar ži no siu ka da, kas Tu esi?“ Kaž ko dėl šir dy bū da vo ge ra ir 
net pa si ro dy da vo šyp se na – ly giai to kia, kaip bū na mei lės šyp se na… 
Tik ne ži nau kam. Ne ži nau kas ma ne ves da vo už ran kos. 

Bu vi mas ne lais vė je, ga li ma sa ky ti, ver čia žmo gų dau giau gi lin tis 
į sa ve. Vė liau toks ar pa na šus va do va vi mas J. Zdebs kiui ta po įpras-
tas: Koks keis tas ma no gy ve ni mas! Aiš kiai jau čiu, kad Kaž kas tvar ko, 
Kaž kas kar tais žai džia ma ni mi… Kas va kar pa ro dė sa vo ga ly bę ir 
ma no pri klau so mu mą nuo tos ga lin gos jė gos? – Da li jant šv. Ko mu
ni ją  pa ju tau, kad bus taip, kaip du kar tus šv. Mi šio se bu vo: są mo nė 
ar ti iš ny ki mo ri bos… Ką da ry ti? Grįž ti ne bai gus da ly ti?.. Pa žvel giau 
į Tau rę, ir sun ki min tis: „Kas bus, kai iš ver siu?..“ Šir dis ėmė la bai 
sun kiai plak ti, bet są mo nė ne din go, tik la bai vir pė jo ran kos, kol pa
bai giau da ly ti. Ži no jau, kad grį žus bus vėl vi sa ge rai, nes dė me sys 
bus ki tur nu kreip tas. Juo la biau kal bant. Kal bė ti bu vo vi sai leng va, 
se kė si: sa kė, kal bė jau pu sę va lan dos. Kaip keis ta! Čia gy vy bės ri ba, 
čia vėl  – vi sas ener gi jos iš si lie ji mas ir vi sai be nuo var gio ar sil pnu mo 
jaus mo. – Kaž kas tar si žais da mas pa ro dė sa vo vi sa ga ly bę…
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P. Koeljo kny go je „Al che mi kas“ pa grin di niam vei kė jui Sant ja-
gui Sa vas tis įvai riai ap si reiš kia. Vai ko pa vi da lu ji pa si ro do Sant ja gui 
sap ne: Sap na vau, kad ga nau avis, bet stai ga at si ra do kaž koks vai kas 
ir pra dė jo žais ti su gy vu liais. Ne mėgs tu, kai kas nors len da prie ma
no avių – jos bi jo ne pa žįs ta mų  žmo nių. Bet vai kai vi sa da mo ka su 
jo mis žais ti. Vai kas tru pu tį pa žai dė su avi mis – pas kui  pa ė mė ma ne 
už ran kos ir nu ve dė prie Egip to pi ra mi džių. Prieš Egip to pi ra mi des 
vai kas man sa ko: „Jei at ei si čia, ra si pa slėp tą lo bį“. Ir tuo me tu, kai 
jis ma ne ve dė pa ro dy ti tiks lią vie tą, aš abu kar tus pa bu dau.

Sa vas tis pa si ro do ir iš min čiaus ar ba se no žmo gaus pa vi da lu – prie 
Sant ja go pri sė da se nis, ku ris vė liau pa si va di na Mel chi ze de ku ir Sa le-
mo ka ra liu mi. Jis Sant ja gui kal ba apie As me ni nę Le gen dą:

– Ji yra tai, ką tu vi suo met no rė jai da ry ti. Kiek vie nas iš mū sų 
anks ty vo je jau nys tė je ži no sa vą ją As me ni nę Le gen dą. Ta da vis kas 
aiš ku, vis kas at ro do įma no ma, ne bi jo me sva jo ti ir kal bė ti apie tai, ką 
no rė tu me veik ti  gy ve ni me. Ta čiau lai kui bė gant at si ran da pa slap tin ga 
jė ga, ku ri sten gia si mums įteig ti, kad jos, tos As me ni nės Le gen dos, 
įvyk dy ti ne įma no ma.

– Kas tos jė gos? – klau sia Sant ja gas.
– Tos jė gos, ku rios at ro do blo gos, iš tik rų jų mus mo ko, kaip įgy

ven din ti As me ni nę Le gen dą. Bū tent jos pa ruo šia dva sią ir va lią, nes 
yra vie na di de lė tie sa šia me pa sau ly je: ne svar bu, kas tu esi ir ką tu 
vei ki, jei ko nors tik rai no ri, šis ta vo troš ki mas yra gi męs Pa sau lio 
Sie lo je. Jį įvyk dy ti ir yra ta vo mi si ja že mė je. (…)  Se niui to liau kal-
bant apie As me ni nę Le gen dą, Sant ja gas jo pa klau sė:

– Ko dėl jūs man vi sa tai pa sa ko ja te?
– To dėl, kad tu ban dai gy ven ti sa vo As me ni nę Le gen dą. Ir kad 

šiuo mo men tu esi lin kęs jos iš si ža dė ti. 
– Ir jūs vi sa da at si ran da te to kiais mo men tais?
– Ne vi sa da ši tuo pa vi da lu, bet bū ti nai at si ran du. Kar tais at ei nu 

kaip ge ra idė ja, kaip ge ra iš ei tis iš sun kios pa dė ties. Ki tais kar tais 
le mia mą aki mir ką vis ką pa krei piu taip, kad žmo gui pa si da ry tų kiek 
leng viau. Ir pa na šiai… bet dau gu ma žmo nių to ne pa ste bi. Ir se nis 
ima pa sa ko ti, kaip bu vęs pri vers tas pa si ro dy ti ak mens pa vi da lu. (...)

– Jei no ri ras ti lo bį, pri va lai bū ti la bai ati dus žen klams. Die vas 
pa sau ly je kiek vie nam  nu brė žė ta ką. Te rei kia per skai ty ti, ką jis nu
brė žė tau.
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Vė liau Sant ja gas iš mo ko kal bė tis su sa vo šir di mi, ku ri yra Sa vas-
ties sim bo lis. Šir dis jam taip sa ko: Kiek vie nas žmo gus tu ri jo lau kian tį 
lo bį. Mes, šir dys, apie tai kal ba me re tai, nes žmo nės ne be no ri ieš ko ti 
lo bių. Mes apie juos pa sa ko ja me tik ma žiems vai kams. Pas kui lei
džia me gy ve ni mui kiek vie ną ves ti link jo li ki mo. De ja, ma ža žmo nių 
te ei na jiems nu brėž tu As me ni nės Le gen dos ir lai mės ta ku. Dau gu
ma pa sau lį ma to kaip kaž ką grės min gą, ir dėl to iš tik rų jų jis tam pa 
grės min gas. Tuo met mes, šir dys, kal ba me vis ty liau ir ty liau, ta čiau 
vi siš kai ne nu ty la me nie kad. 

Vie na iš li te ra tū ri nių H. He sės pa sa kų pa va din ta „Sun ku sis ke-
lias“. Jo je pa sa ko ja ma, kaip iš mie lo ir jau kaus pa sau lio ved lys vei kė ją 
ve da šal tu, sun kiu ir la bai ne ma lo niu ta ku. Ta kas ky la aukš tyn siau ru, 
tam siu tar pek liu, ku rio dug ne te ka srau nus ir la bai šal tas upokš nis, per 
ku rio sli džius ir nu glu din tus ak me nis su var gu ten ka ropš tis aukš tyn. 
Vei kė jui la bai ne si no ri pa lik ti jau kią, sau lės nu švies tą ly gu mą, ta čiau 
ved lys, ku ris be veik ne tu ri įpras tų žmo giš kų bruo žų, švel niai, bet 
kar tu ir at kak liai kvie čia ei ti jį tuo la bai sun kiu ta ku. Ved lys pa ra gi-
no ei ti ir žvel gė į vei kė ją šyp so da ma sis: To je šyp se no je ne bu vo nei 
pa šai pos, nei užuo jau tos, nei griež tu mo, nei rū pes čio. Jo je ne bu vo 
nie ko, iš sky rus ži no ji mą: „Pa žįs tu ta ve. Pa žįs tu ta vo bai mę, kaip tu 
jau tie si, ir anaip tol ne pa mir šau ta vo va ka rykš čių ir už va ka rykš čių 
pa gy rų. Man pa žįs ta mi tie bai laus kiš kio šuo liai, ku riuos da bar da
ro ta vo sie la, ir vi si tie mei lūs žvilg čio ji mai į ma lo nią sau lės švie są 
ana pus, tau dar ne pra dė jus“.

Taip šyp so da ma sis pa žiū rė jo į ma ne ved lys ir žen gė pir mą žings nį 
į tam sią ak me ni nę įdu bą, ir aš ne ken čiau jo ir jį my lė jau, kaip nu
teis ta sis ne ken čia kir vio virš sa vo spran do ir my li jį. Bet la biau siai 
ne ap ken čiau ir nie ki nau jo ži no ji mą, va do va vi mą ir šal tu mą, mie lų 
sil pny bių ne tu rė ji mą, ir ne ap ken čiau sa vy je pa čia me vi so to, kas jį 
pa tei si no, jam pri ta rė, kas bu vo pa na šu į jį ir no rė jo pas kui jį sek ti. 

To kie yra prieš ta rin gi Per so nos ar ba ‘ego’ ir Sa vas ties san ty kiai. 
Sa vas tis vis ką ži no, vis ką su pran ta, o Per so na ir no ri nau ju mo, ir jo 
bi jo; my li Sa vas tį ir ne ap ken čia jos. Ne ap ken čia tų sun ku mų ir iš-
ban dy mų, ku riuos ten ka įveik ti se kant Sa vas ti mi. Ved lys (Sa vas tis) 
at jau čia vei kė jo ne ryž tin gu mą, bet jo ne pri evar tau ja:

– Stok, – šau kiau, – aš ne ga liu, dar ne pa si ren gęs. 
Ved lys su sto jo ir žvel gė ty liai, be prie kaiš to, bet su tuo sa vo bai
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siu su pra tin gu mu, su tuo sun kiai pa ke lia mu ži no ji mu, nu jau ti mu, 
iš anks ti niu su pra ti mu.

– Gal ge riau grįž tum? – pa klau sė, ir dar jam ne iš ta rus pas ku
ti nio žo džio, aš ap im tas pa si bjau rė ji mo jau ži no jau, kad pa sa ky siu 
ne, tu rė siu iš tar ti ne. 

Au gi mo dės nis sa ko: Tai, kas bu vo rei ka lin ga, tam pa kliū ti mi 
ar ba, kaip iš si reiš kia H. He sė: Kas dar va kar bu vo vy nas, šian dien 
vir to ac tu. Sa vas tis (ved lys) tik pa ro do, jog įpras tas ir jau kus pa sau-
lis, iš ku rio jis ve da vei kė ją, jau ne be te ko sa vo pras mės, nes to les nis 
bu vi mas ja me stab do sa vęs ieš ko ji mą. Rei kia jį pa lik ti ir ieš ko ti nau jo 
su pra ti mo, nau jų pa žiū rų ir pla tes nių erd vių:

Čia ved lys iš tie sęs ran ką mos te lė jo į slė nį, ir aš dar kar tą at
sig rę žiau į pa mėg tą sias vie to ves. Ir da bar iš vy dau skau džiau sia, ką 
ga lė jau pa ma ty ti: ma čiau pa mėg tus slė nius ir ly gu mas drie kian tis po 
bal ta iš var gu sia sau le, blau siai ir niū riai, spal vos ne de rė jo ir rė žė akį, 
še šė liai bu vo juo di ni ir be ža ve sio, ir vis kam, vis kam bu vo iš pjau ta 
šir dis, at im tas pa trauk lu mas ir aro ma tas – vis kas kve pė jo ir sko nė jo 
da ly kais, ku riais jau se niai esi iki šleikš tu lio per si so ti nęs. O, kaip 
aš tai pa ži no jau, kaip aš bi jo jau ir ne ap ken čiau – šio bai saus ved lio 
bū do nu ver tin ti tai, kas man mie la ir ma lo nu, leis ti iš bėg ti sy vams ir 
dva siai, at skies ti kva pus ir lė tai už nuo dy ti spal vas! Ak, ži no jau tai: 
kas dar va kar bu vo vy nas, šian dien vir to ac tu. O ac tas nie kad ne
vir to vy nu. Nie kad. 

Ved lys šiuo ne pa pras tai tam siu ir sun kiu ta ku iš ve da vei kė ją į 
švie są, į svai gi nan čiai mė ly nas erd ves ir… nu skrie ja paukš čiu, pa lik-
da mas vei kė ją įsi sa vin ti tai, kas dar ne ži no ma ir tą nau ją su vo ki mą, 
į ku rį jį at ve dė keis ta sis va do vas – Sa vas ti s.
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UŽ SKLAN DA 
     

 Kaip sun ku ži no ti, 
 kad aš pats esu kliū tis
 mū sų su si ti ki mui.

Sa vas ties ieš ko ji mas yra am ži nas vai kiš ku mas. Pri si min ki me, 
kad daž niau siai pa si tai kan tis Sa vas ties sim bo lis yra kū di kis ar ba 
vai kas. Kris tus mo kė: Iš tie sų sa kau jums: jei gu ne at si ver si te ir ne
pa si da ry si te kaip vai kai, ne įei si te į dan gaus ka ra lys tę (Mt 18, 3). 
Bręs da mas žmo gus su sta ba rė ja sa vo pa žiū ro se ir įsi ti ki ni muo se, 
už si au gi na Kau kę (Per so ną), ku ri jį už da ro siau ra me pa sau ly je. Ir 
žmo gaus  vys ty ma sis su sto ja. Vai kiš ku mas yra at vi ru mas pa sau liui, 
pa si ti kė ji mas juo, są vei ka vi mas ir po kal bis su tuo, kas ta ve su pa bei 
su Sa vas ti mi ar ba Die vu. 

Die vas mus nuo lat kal bi na, kvie čia, kad at si liep tu me ir ben drau-
tu me su juo at vi rai ir pa si ti kė da mi kaip vai kai. Tie, ku rie, iš drįs ta 
pa tys iš ori gi na lo iš si vers ti kai ku rias Evan ge li jos vie tas, ne re tai bū na 
nu ste bin ti nau jai at si vė ru sio pras min gumo. Vie na iš to kių vie tų yra šv. 
Jo no Evan ge li jos pir mo ji ei lu tė, ku rios įpras ta ver ti mo ver si ja skam-
ba taip: Pra džio je bu vo Žo dis ir tas Žo dis bu vo pas Die vą (Jn 1, 1). 

Stu di juo jan tys se ną sias kal bas, tą pa čią ei lu tę iš si ver čia štai kaip: 
Pra džio je bu vo po kal bis ir tas po kal bis bu vo su Die vu. Po kal bis čia 
reiš kia ben dra vi mą pla či ą ja pras me. Skir tu mas, kaip ma to me, es mi nis. 
Į klau si mą, ar toks ver ti mas yra ga li mas, Šv. Raš to pro fe so riai at sa ko 
tei gia mai, o į klau si mą: „Ko dėl ne kei čia mas tos ei lu tės ver ti mas?“ – 
at sa ko pe čių pa trau ki mu. Ne nuos ta bu, nes kei čiant šią ei lu tę, tek tų 
su abe jo ti au to ri te tais ir kai ką pa keis ti te olo gi jo je bei per žiū rė ti Die vo 
ir žmo gaus san ty kius. Ta čiau taip pa da ry ti ga li tik tas, kam ne trūks ta 
vai kiš ku mo, ku ris pa si ti kin čiai žvel gia į nau jai at si ve rian tį žmo gaus 
bei jo san ty kių su Die vu slė pi nin gu mą, tas, ku ris kaip vai kas nuo lat 
ieš ko Die vo ka ra lys tės ir yra at vi ras są vei kai bei po kal biui su Sa vas-
ti mi ar ba Die vu. Die vo tiks las mū sų gy ve ni me yra pra kal bin ti mus, 
už megz ti ry šius, kad mes at si liep tu me ir pas jį su grįž tu me.

In di vi du a ci ja ar ba sa vęs ieš ko ji mas yra nuo la ti nis ben dra vi mas 
ir po kal bis su tam si ą ja žmo gaus pu se – Še šė liu, su mo te riš ką ja vy ro 
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pu se – Ani ma, su vy riš ką ja mo ters pu se – Ani mus, su so cia li niu Sa-
vas ties pa kai ta lu – Per so na ir su gi liau si ą ja sa vo es me – Sa vas ti mi. 

Bū tis yra pras min ga tiek, kiek jo je yra san ty kio, są vei kos ir po kal-
bio. O drau gys tė ar bi čiu lys tė ga li ma tik ta da, kai yra du ly gia ver čiai 
ben dri nin kai, kai nė ra sa vi nin ko. Ne ga li bū ti tik ro po kal bio, jei mes 
vie nas ki tą lai ko me nuo sa vy be. Prie rai šu mas, sa vi nin ko jaus mas ar 
su si ta pa ti ni mas su ki tu stab do vys ty mą si, Sa vas ties ieš ko ji mą ar ba 
tai, ką va di na me in di vi du a ci ja. Ne ga li bū ti po kal bio su tam si ą ja sa vo 
pu se – Še šė liu, jei gu mes jo ne pri pa žįs ta me ar ba jį pa ver gia me. Jei gu 
vy ras ar žmo na žiū ri vie nas į ki tą, kaip į jam ar jai pri klau san čią nuo sa-
vy bę, ne ga li bū ti ir kal bos apie tin ka mus san ty kius. Jei ne igia me sa vo 
vy riš ką ją ar mo te riš ką ją pu sę, ne ga li bū ti ir tin ka mo ben dra vi mo su 
Ani ma ar Ani musu. Jei gu Per so na pa lai ko ma Sa vas ti mi ar ba jei gu ji 
vi siš kai pa nie ki na ma, nu trūks ta są vei ka ir su pa čia Sa vas ti mi. Sa vas-
ties ieš ko ji mo ke lias ar ba ke lias į šven tu mą yra nuo la ti nis po kal bis, 
ben dra vi mas ir są vei ka. Vieš pats mums nuo lat sa ko: „Sū nau ma no, 
duk ra ma no, ne au kos no riu iš ta vęs, o bi čiu lys tės“. Sky riu je  Man
da la ir pa par čio žie das mi nė jo me sme ge nų ty ri nė to jų at ras tą šir dies 
ir sme ge nų ry šį, ku ris daž niau siai yra nu trū kęs ar ba la bai pa žeis tas. 
Šia pras me, sa vęs ieš ko ji mo ke lio nė yra šir dies, ku rio je gy ve na Die-
vas ar ba Sa vas tis, ir pro to ry šio bei bi čiu lys tės ne tik at sta ty mas, bet 
ir pa to bu li ni mas. 

To ap mąs ty mas ve da prie kny gos pra džio je mi nė to gel mi nės psi-
cho lo go jos tei gi nio, kad žmo gus dva siš kai au ga ir tvir tė ja prieš ta rų 
san dū ro je. Pa grin di nė prieš ta ra, pa sak gel mi nės psi cho lo gi jos, yra 
prieš ta ra tarp są mo nin gu mo ir ne są mo nin gu mo, o pa sak re li gi jos 
– tarp žmo gaus ir Die vo. Są vei ka, bi čiu lys tė, ben dra vi mas ar po kal-
bis – tai šio je kny go je ap tar tų prieš ta rų: žmo gus ir Še šė lis; vy ras ir 
Ani ma; mo te ris ir Ani mus; žmo gus ir Per so na; žmo gus ir Sa vas tis 
įvai raus ly gio su si dū ri mus iš reiš kian tys pa va di ni mai. Ir ne svar bu, 
kaip mes tai pa va din si me, bet la bai svar bu, ar esa me są mo nin gi šia me 
šven tė ji mo ar sa vęs ieš ko ji mo ke ly je? O gal esu dar ne pra bu dęs ir 
Sa vas tis yra pri vers ta gy ve ni mo ne gan do mis nuo lat ža din ti ir kvies ti 
ma ne į šią di dži ą ją iš ban dy mų ir skau džių at ra di mų vi di nę ke lio nę.

  Me dis, ku ris sim bo li zuo ja in di vi du a ci ją (žr. sk. Ar che ti pi nė 
in di vi du a ci jos sim bo li ka), iš reiš kia au gi mo ir vys ty mo si ga li my bę. 
Me džio au gi mą iš pa sė tos sėk los Kris tus pri ly gi no Die vo ka ra lys tės 
sklei di mui si. Jė zus kal bė jo: Kaip Die vas stei gia sa vo ka ra lys tę? Su 
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kuo man tai pa ly gin ti? Die vo ka ra lys tės stei gi mas pa na šus į tai, kas 
at si tin ka su gars ty čios sėk la, ku rią žmo gus pa sė ja sa vo so de. Su dy
gu si sėk la iš au ga į di de lį me dį, ku rio ša ko se paukš čiai su ka sa vo liz
dus (Lk 13, 18–19). Šio pa ly gi ni mo lie tu viš kas ver ti mas nė ra vy kęs. 
Die vo ka ra lys tė šia me pri ly gi ni me yra pa vaiz duo ta ne kaip daik tas 
(sėk la), o kaip vyks mas, t. y. sėk los dy gi mas ir iš dy gu sio me de lio 
au gi mas. Mes pa si nau do jo me vo kiš ku ver ti mo va rian tu, ku ria me sėk-
los sė ji mas ir iš jos iš au gan tis me dis pri ly gi na mas Die vo ka ra lys tės 
stei gi mui (auf rich ten). 

Yra es mi nis skir tu mas tarp to, ar Die vo ka ra lys tė yra duo da ma 
kaip daik tas, do va na, ma lo nė, ar kad ji yra vyks mas, ku rį rei kia sa vy je 
pa lai ky ti, ska tin ti, au gin ti, ieš ko ti. Ki to se Evan ge li jų vie to se, kur kal-
ba ma apie Die vo ka ra lys tę, Jė zus ra gi na jos ieš ko ti ar ba siek ti ki taip: 
Jūs pir miau sia ieš ko ki te Die vo ka ra lys tės ir jo tei sy bės, o vi sa ki ta 
bus jums pri dė ta (Mt 6, 31); Iš tie sų, iš tie sų sa kau tau: kas ne gims iš 
van dens ir Dva sios, ne įeis į Die vo ka ra lys tę (Jn 3, 5); Iš tie sų sa kau 
jums: jei gu ne at si ver si te ir ne tap si te kaip vai kai, ne įei si te į dan gaus 
ka ra lys tę (Mt 18, 3). Šie Kris taus pa ra gi ni mai ža di na min tį, jog Die vo 
ka ra lys tės sklei di ma sis yra vi di nis vyks mas. 

Pa klaus tas apie iš ori nius Die vo ka ra lys tės žen klus, Jė zus pa-
aiš ki no: Die vo ka ra lys tė at ei na ne pa ste bi mai. Ir nie kas ne pa sa kys: 
‘Štai ji čia ar ba ten’. Nes Die vo ka ra lys tė jau yra jū sų tar pe (Lk 17, 
20–21). Šis ver ti mo va rian tas tar si siū lo min tį, jog Die vo ka ra lys tė 
yra duo da ma ar at ne ša ma. Tuo tar pu pa ly gi ni muo se Die vo ka ra lys tė 
vaiz duo ja ma kaip žmo gaus pa stan gų rei ka lau jan tis vyks mas: sė ji mas 
(Mk 4, 26–28), rū gi mas (Mt 13, 33), lo bio ieš ko ji mas (Mt 13, 44–46), 
žve jo ji mas (Mt 13, 47–48), dar bi nin kų sam dy mas (Mt 20, 1–16), 
kvie ti mas į ves tu ves (Mt 22, 1–14). To dėl, mū sų nuo mo ne, evan ge-
li nę dva sią la biau ati tin ka ru siš kas mi nė tos Lu ko evan ge li jos ei lu tės 
ver ti mas: Nes Die vo ka ra lys tė yra ju my se (Lk 17, 21). Api ben dri nant 
tai, kas bu vo pa sa ky ta, da ro me iš va dą, kad Die vo ka ra lys tės stei gi mas 
ar ieš ko ji mas iš tie sų yra vi di nis vyks mas, ku ria me da ly vau ti Kris tus 
kvie čia kiek vie ną iš mū sų. Juo la biau, kad dau gu ma Kris taus pa mo-
ky mų ap skri tai skir ti vi di niam žmo gaus gy ve ni mui. Ir vėl ran da me, 
kad po skir tin gais įvar di ni mais sly pi ta pa ti es mė. Pa kė lus pa va di ni mų 
šy dą, Die vo ka ra lys tės ieš ko ji mą ir gi ga li ma pri ly gin ti in di vi du a ci jai 
ar ba sa vęs ieš ko jo mui. 
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Die vas ar ba die viš kas kū di kis (žr. sk. Sa vas ties sim bo liai) yra 
vie nas iš daž niau pa si tai kan čių Sa vas ties sim bo lių. To dėl sa vęs ieš-
ko ji mas pri lygs ta Die vo ieš ko ji mui. Eik į sa vo vi dų – ra si Vieš pa tį, 
– ra gi na vi sų lai kų mis ti kai. Taip sa vęs ieš ko ji mas tam pa ar ba yra 
to ly gus Die vo ka ra lys tės stei gi mui ar ieš ko ji mui.

 Šv. Te re sės Avi lie tės re gė to ji vi zi ja (žr. sk. Vi sa a pi man tys Sa
vas ties sim bo liai) sim bo liš kai pa tvir ti na mū sų iš va das. Kiek vie nam  
ten ka nu ei ti il gą sa vęs ieš ko ji mo ke lią, ku rio pra džio je vi sos mū sų 
vi di nės pi lies bu vei nės dar te bė ra tam sios (nors pi lies Ka ra lius ir yra 
jo je), iki to kios bū se nos, kai šias bu vei nes vis ryš kiau ap švie čia pi lies 
cen tre esan tis Ka ra lius. O, se kant evan ge li niu pa ly gi ni mu, vi si mes 
pra de da me nuo sėk los pa sė ji mo. Ku rį lai ką, dar ne su dy gu si, sėk la 
bū na dir vo je ar ba pa tam sy je. Vė liau pa si ro do glež nas dai ge lis, ku ris 
pra si ka la į dir vos pa vir šių ir pa ma žu ima aug ti bei stieb tis į švie są, kol 
tam pa di de liu me džiu. Tik vie ni grei čiau pra ei na šį ke lią (bū se nas), 
su ran da Die vo ka ra lys tę ir pi lies cen tre gy ve nan tį Ka ra lių – Sa vas tį, 
o ki ti – lė čiau...

Kaip ste buk li nių pa sa kų vei kė jo nuo ty kiai bai gia si ves tu vė mis, 
taip ir Sa vas ties ar Die vo ka ra lys tės ieš ko ji mas ve da į mis ti nę san
tuo ką. Daž nas evan ge li nių pa ly gi ni mų siu že tas yra ves tu vės. Kris tus 
kal ba apie jau ni kį, ieš kan tį nuo ta kos ar apie jau ni kio lau kian čias nuo-
ta kas. Vi si mes esa me Kris taus nuo ta kos – mo ko mis ti kai ir Baž ny čia. 
To dėl ne nuos ta bu, kad mis ti nė san tuo ka vi so se re li gi jo se ir kul tū ro se 
yra daž niau siai pa si tai kan tis mo ty vas.

 Pa sau lis, kaip ma to me, yra su dė tin gas, įvai rus ir įdo mus to dėl, 
kad ja me nuo lat są vei kau ja įvai rios prieš ta ros. Gy ve ni mo sėk mė šia me 
su dė tin ga me prieš ta rų pa sau ly je pri klau so nuo to, ar mes su ge ba me 
ne ko vo ti su prie šin go mis jė go mis (ar ba ki to mis ne per ski ria mų prieš-
ta rų pu sė mis), o mo ky tis ben drau ti su jo mis ir ap jung ti jas į vie ną 
vi su mi nę są vei ką. Prie ši ni ma sis bet ko kiai jė gai ją stip ri na ir to ji jė ga 
tam pa griau nan ti. Įjung da mi (in teg ruo da mi) ta ria mai prie šin gas jė gas į 
pil nu ti nį sa vęs su vo ki mą, pa da ro me jas sa vo pa gal bi nin kė mis. Su ras ti 
Sa vas tį – tai pa siek ti lai mę ir pil nat vę, ap jun giant at ski ras prieš ta ras. 

Api ben dri nant, in di vi du a ci ją ar ba sa vęs ieš ko ji mą ga li ma su skirs-
ty ti į to kius tarps nius:

1. Še šė lio pri pa ži ni mas ir še šė li nės as me ni nės pa są mo nės tu ri nio 
įjun gi mas ar ba in teg ra ci ja, o ki taip sa kant, „su si ta ri mas“ su Še šė liu. 
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 2. Ani mos ar ba Ani muso su vo ki mas ir jo tu ri nio įjun gi mas į są mo nės 
tu ri nio lau ką. At ra di mas, jog tai, ko mes ieš ko me iš orė je, yra vi du je.

3. Per so nos, ku ri iš krei pia tik rą jį žmo gaus in di vi du a lu mą, at pa ži ni mas 
ir jos pa ver ti mas prie mo ne, o ne tiks lu.

4. At si sa ky mas ta pa tin tis su ma na as me ny be.
5. Sa vas ties at ra di mas ir jung tis su ja, iš reiš kian ti žmo gaus pil nat-

vę, vi sa pu siš kai dar nią in di vi du a lią vi su mą, tik rą ir sa va ran kiš ką 
as me niš ku mą, nie kie no įta kai ne pa si duo dan čią kū ry bi nę ga lią.

Vi sa da ver ta pri si min ti Evan ge li jos žo džius: Bū ki te iš min tin gi 
kaip žal čiai ir pa tik lūs kaip ba lan džiai (Mt 10, 16).  Tai ei li nis Kris-
taus pa ra dok sas, iš pir mo žvilgs nio at ro dan tis aki vaiz di prieš ta ra. 
Taip mū sų są mo nė tu rė tų elg tis su ja pa gim džiu sia pa są mo ne: bū ti 
ir pa tik lia, ir iš min tin ga. Kaip pa me na me, in di vi du a ci jos ar ba sa vęs 
ieš ko ji mo es mė ir yra to kių ar pa na šių ne per ski ria mų prieš ta rų su de
ri ni mas. Tik ta da pa są mo nė mus ap do va nos sa vo ne iš sen kan čio mis 
gė ry bė mis. Tik to kiu bū du, ap im da mas vi są bū ties vi su mą, žmo gus, 
tap da mas vis la biau vi sa pu siš ku ir pil nat viš ku, ran da ir pamažu, vis 
labiau atsiskirdamas nuo Personos, tapatinasi su Sa vas timi. 
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