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lime dalyvauti masiniuose rengi 
niuose, vaikai negali lankyti mo- 
kyklos...). • 

Gera inia, kad galime d~me 
singuma nukreipti kitur uduo 
dami sau labai svarbu klausima 
- ~Ka as galiu dabar padaryti dl 

saves?" arba ~Ka a turiu?" (uuot 
gail~jesi to, ko nebeturime). 

M~su miniu vidini dialoga 
tikslingai pakreipus kita linkme, 
keisis ir m~su savijauta. Svarbu 
isisamoninti, kad emocijos glau 
diai susijusios su m~su minti 
mis. 

pad~ti kontroliuoti situacija. 
Bet tai nerei5kia, kad nieko 

negalima pakeisti esamoje situa 
cijoje. Tai reikia, kad priimame 
sprendima paleisti dalykus, kuriu 
negalime kontroliuoti, ir sutelkti 

3 d~mesi itai, ka galime valdyti. 
8 
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b~ti meditacija, kv~pavimo technikos (tie 
siog steb~ti savo kv~pavima), d~kingumo 
Zurnalo pildymas (pasizym~ti net smul 
kiausius dalykus, uz ka galime b~ti d~kingi, 
pavyzdziui, net uz tai, kad kv~puojame, kol 
galime tai daryti), patinkanios muzikos 
klausymas, zaidimas su augintiniu irt. t. 

• mintingi posakiai, palaikan~ios 
mintys. Gal semsim~s ju is dainu zodiu 
("Nra to blogo, kas neieitu j gera"), roma 
nu, poezijos, dvasiniu rastu, garsiu citatu ar 
seneliu posakiu ("Ir tai praeis", ~Tai nesites 
amzinai). • 

• Elgesys, kuris padeda spresti proble 
ma. Tai gali b~ti, pavyzdziui, samoningas 
apsisprendimas riboti informacijos srauta: 
ziniu klausyti ar informacija internete apie 
koronavirusa tikrinti pakanka 1-2 kartus per 
diena. Arba pasiryZimas laikytis dienos ritmo, 

kiek galima artimesnio jprastiniam (panaiu 

laiku keltis, eiti miegoti, valgyti...). 

Sutelkti d~mesj j tai,  

ka galime valdyti 
Susid~re su tokiais nekontro 

liuojamais jvykiais kaip Si koro 
naviruso pandemija, ne tik pati 
riame jvairiu emociju, bet ir ren 
kam~s (daniausiai nesamonin 
gai) skirtingas elgesio strategijas: 
nuo siekimo suvaldyti tai, kas ne 
kontroliuojama, iki apskritai jo 
kiu veiksmu nesimimo. 

Panau, kad raktas j sveika as 
menins kontrol~s lygi gal~tu b~ 
ti kuo tikslesnis savo galimybiu ir 

kontrols ribu suvokimas. Pa 
prastai tariant, der~tu vengti gais 
ti laika veiksmams, kurie negali 

rysio tr~kumas gali tapti gana skausmingas. 
Tuo metu, kai mums labiausiai reikia kitu 
palaikymo, kad pasidalytume savo baim~mis, 

fzi5kai esame dar labiau vienii. 

Dabar mus gelbsti nuotolin~s susisiekimo 
priemon~s - telefonas ar internetas. Verta ap 
galvoti ir jsivardyti, kokie palaikantys Zmon~s 
padeda mums islaikyti emocinj stabiluma, ko 
kiu b~du esamoje situacijoje su tais zmon~mis 
galime palaikyti ryj. Galime net ir uzsirasyti, 

kur kreipsim~s prireikus emocinio palaikymo 
ar praktin~s pagalbos. 

Kita kryptis -- i5laikyti darnius santykius su 
tais, su kuriais esame vienuose namuose jau 
kelias savaites: susiplanuoti ir bendru veiklu, 
ir rasti laiko bei erdv~s kiekvienam pab~ti su 

savimi. 
• Strategijos susid~rus su stipriais 

igyvenimais. Kokias renkamgs 'strategijas 
pad~ti sau, kai kyla negatyvis mintys ar 
igyvename nemalonias emocijas? Tai gali 

Uuot ~udarius 
duris, verta pasi 
riipinti, kad mu 
myse vietos rastu 
tiek malonios, tiek 
nemalonios emoci 
jos. 

rodo, kaip svarbu ugdyti pri~mi 
mu grista santykij su emocijo 
mis. 

Pats planavimo procesas jau yra vienas is 
tu dalyku, kas gali mums suteikti kontrol~s 
jausma 5iuo poky~iu laikotarpiu. O geb~jimas 

prisitaikyti yra susijes su m~su vidine stiprybe, 

lankstumu, galimybe efektyviai veikti susid~ 

rus su negandomis. Tai - geb~jimas susitvar 

kyti su viskuo, kas mus uzklumpa, ir sugr[ti 

stipresniems ir tvirtesniems nei anksiau. 

Pasitelke jau turimus vidinius iteklius, 
susidarykime asmeninj prisitaikymo plana, t. 

y. tarsi pagalba siekiant jveikti ateities is~kius. 
Galimos tokios gair~s: 

• S~kmingo prisitaikymo pavyzdiai 
j~su gyvenime. Daugeliui m~su 5i koronavi 
ruso pandemija yra pirmas pasaulinio masto 
ivykis, su kuriuo tiesiogiai susiduriame, ta~iau 
nenuvertinkime ir kitu savo gyvenime jau 
iveiktu is~kiu. 

• Palaikantys imon~s. Kai kuriems 
rekomendacija likti namuose gali b~ti tikra 
palaima, bet daugeliui is m~su tarpasmeninio 
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taip apsisaugome). 
O pyktis gali mums pasakyti, 

kad kakas pereng~ m~su riba, 
kad tam tikri m~su poreikiai pa 
eisti (pavyzdiui, saugumo). 

Kuo poky~iai didesni, tuo ir 
emocijos intensyvesn~s. 

Kai neslopiname savo jausmu 
ir leidiame sau pab~ti su tuo, ka 

jauiame (su nerimu, baime, be 
j~giskumu...), tada labiau pade 
dame sau adaptuotis prie to, kas 

vyksta. 
Ir prieingai, slopindami emo 

cijas greiiausiai jausime vis la 
biau kylania [tampa, dirgluma. 

Nekviesto sveio metafora pa- 

Kuo daniau 
samoningai renka 
m~s, kur nukreipti 
savo d~mesi, tuo 
daugiau galimybiu 
matome ir tuo dau 
giau pasirinkimu 
turime. 

Tada patys sprendiame, kaip 
norime b~ti susije su tuo, kas 
vyksta. [prastai m~su smegenys 
yra linkusios susitelkti ties tuo, 
ko mes nebegalime daryti ar ko 
nebeturime (pavyzdiui, nebega 

vidinio stabilumo beiekant 
nestabiliu karantino laikotarpiu 

Emocijos mums 

naudingos 
Emocijos gali mums pad~ti 

adaptuotis jvairiose gyvenimo si 
tuacijose ir suteikti daug vertingu 
dalyku. 

Baim~ apsaugo nuo pavojaus 
(pavyzdziui, bijodami apsikr~sti 
virusu, atidiai plauname rankas, 

vengiame susitikimu su kitais ir 

Tiek teigiama, tiek neigiama 
patirtis yra neivengiama gyveni 
mo dalis, taiau daugelis esame 
labiau linke priimti malonius is 
gyvenimus, o su neigiamais -ko 
voti, prieintis jiems (pavyzdiui: 
,,Negaliu pykti / bijoti"). Nekvies 
to sveio metafora vaizdiai tai 
atskleidia. 

[sivaizduokite, kad suskamba 
duru skambutis. Kai atidarote 
duris, prieais jus stovi besiyp 
santis, mielas mogus. Maloniai 

pabendraujate ir jis ieina. Kita 

diena, kai is v~l pasirodo, pa 

kvie~iate puodelio kavos ir sma 

giai praleidiate laika. Ilgainiui 
umezgate su juo 5iltus santykius. 

Kiekviena karta iam sve~iui ma 
loniai atidarote duris ir jleidiate 

jvidu. Jis visada laukiamas. 
Kita sykj suskamba duru 

skambutis, o atidare duris susi 
duriate su visikai kitokiu mo 
gumi. Sis asmuo atrodo negaty 
viai nusiteikes, ni~rios nuotaikos. 
Jam dabar sunku ir jis klausia, ar 
gal~tu usukti. Atsakote, kad jis 
n~ra laukiamas ir tur~tu ivykti. 
Tuoj pat udarote duris ir bando 
te pamirti, kad jis ten buvo. 

Po kurio laiko v~l suskamba 
duru skambutis. Eidami link du 
ru tikit~s pamatyti malonujj mo 
gu. Deja, ia v~l nemalonusis sve 

bias. Siek tiek susierzine pasako 
te, kad jam neleidiama jeiti, kad 

jis n~ra laukiamas. Kad ir kaip 
jums nepatiktu, Sis asmuo v~l ir 

v~l apsilanko. Nors niekada ne 
susipainote, mintyse jis tampa 
vis prieikesnis ir pavojingesnis. 
Gal net nusprendiate usibari 
kaduoti savo name ar jsirengti 
apsaugines kameras. Laikui b~ 
gant su Siuo sveiu usimezga ne 
malon~s santykiai. 

Sveiai ioje metaforoje vaiz 
duoja teigiama ir neigiama patir 
tj: kaip mums nepriimtino sveio 
nejsileidiam j savo namus, taip 
stengiam~s ivengti ir nemaloniu 
isgyvenimu. Nat~ralu, kad yra 
daugyb~ prieas~iu, kod~l norime 
ivengti tokios patirties. Visu pir 
ma tai yra nemalonu, tad ~uda 
rydami duris" manome, kad ga 
lime ukirsti iai patir~iai kelia 
bent jau laikinai mums pakenkti. 
Deja, nutinka prieingai: neigda 
mi, slopindami savo igyvenimus, 
patys sau pakenkiame. 
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