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Šis senas kaip pats pasaulis  posakis mums sako, kad save pažinti yra svarbu, tačiau toli gražu nėra 
lengva. Kodėl šie žodžiai gali būti žmogui iš tiesų  reikšmingi? Ką reiškia savęs pažinimas? Į šiuos 
klausimus atsako individualioji  psichologija.

Tik gimęs žmogaus kūdikis patenka į savo aplinką, kurioje jis vystosi. Pirmoji jo bendruomenė 
dažniausiai yra šeima. Joje mažasis žmogus turi pamažu išmokti susigaudyti aplinkoje, įgyti tam 
tikrus elgesio įgūdžius, prisitaikyti prie suaugusių reikalavimų. Pamažu vaikas atranda savąjį “Aš” 
ir stengiasi įsitvirtinti savo bendruomenėje. Jis pats kuria savo asmenybę per patyrimą, savaip 
interpretuodamas įvykius, keldamas sau įvairius tikslus.Tai yra procesas, kuriame formuojasi 
žmogaus gyvenimo stilius, kaip teigia individualioji psichologija, kurios kūrėjas buvo gydytojas 
psichoterapeutas Alfredas Adleris. Jo teorija, kuri tapo žinoma pasaulyje dar prieš antrąjį pasaulinį 
karą , turi daug pasekėjų ir dabar. 

Gyvenimo stilius – tai tarsi asmenybės branduolys, elgesio modelis ar tam tikra schema, kuri 
suteikia gyvenimui savitą kryptį, sprendžiant svarbiausius gyvenimo uždavinius: 

-          tapti priklausančiu , mylimu savo bendruomenėje;

-     mylėti ir sukurti šeimą;

-     realizuoti savo kūrybines galias darbinėje veikloje.

Šis procesas yra labai individualus, todėl kiekvieno žmogaus gyvenimo stilius yra tik jo vieno 
gyvenimo kelias, atitinkantis subjektyvų pasaulio vaizdą. Manoma, jog vaikas jį susikuria būdamas 
4-6 metų ir per visą žmogaus gyvenimą jis nesikeičia. Nepaisydamas naujos patirties žmogus 
interpretuoja savo gyvenimo įvykius pagal jau turimus įsitikinimus, pats to nė nejausdamas. Pagal 
savo gyvenimo stilių jis kelia sau ir atitinkamus tikslus.Tai tarsi projektas, pagal kurį bus statomas 
gyvenimo namas: su kuo draugauti, kuo būti, ką mylėti ir su kuo gyventi, kaip įprasminti savo 
gyvenimą. Visa tai sudaro gyvenimo stiliaus turinį. Žmogus pats nėra įsisąmoninęs savo gyvenimo 
stiliaus. Iš tiesų, kaip dažnai mes nesuprantame kai kurių savo poelgių prasmės. Tokiais atvejais 
sakome: “Ir pats nežinau, kodėl taip pasielgiau”. Tai reiškia, kad žmogus, suprasdamas, jog jo 
elgesys neatitinka sveiko proto, vis tik nesuvokia savo poelgių logikos. Ir vaikai, ir suaugę, 
žinodami visuotinai priimtas taisykles ir tai, kad privalu jų laikytis, dažnai pasielgia neleistinai.

Žmogui yra naudinga giliau pažinti ir suprasti save. “Tai, ką galvoji apie save pats, yra kur kas 
svarbiau, negu tai, ką apie tave galvoja kiti” pasakė Seneka savo “Laiškuose Liucilijui”. Deja, kaip 
dažnai mes galvojame atvirkščiai. Individualioji psichologija padeda žmogui įsisąmoninti savo 
gyvenimo stilių. Psichoterapijos dėka suaugęs žmogus  peržiūri savo ankstyvosios vaikystės 
patyrimą ir kai ką savyje keičia. Jis gali persiorientuoti nuo vienų artimųjų tikslų į kitus ir tai padės 
jam nugalėti tokias gyvenimo  kliūtis, kurias jis pats sau ir susikuria. Suvokti savo poelgių 
tikslingumą reiškia pažinti savo gyvenimo stilių. Tai gali padėti mums geriau bendrauti su mus 
supančiais žmonėmis.



Individualiojoje psichologijoje yra sukurta keletas metodų, padedančių psichologui konsultantui 
nustatyti asmenybės gyvenimo stilių. Vienas iš jų yra ankstyvųjų vaikystės prisiminimų analizė. Čia 
papasakotas atvejis buvo pristatytas tarptautiniame individualiosios psichologijos seminare ICASSI 
Vokietijoje, Potsdame, 2002 metų liepos mėnesį. Paulai ( vardas pakeistas) jos gyvenimo stiliaus 
pažinimas padėjo geriau suprasti save ir tai, kas jai kelia problemų bendraujant. 

Paula, 32 metų  pedagogė, dirba vienoje didelėje mokykloje plaukimo trenere. Ji kreipėsi į 
psichologą, kadangi jai nesisekė bendrauti su savo bendradarbiais mokytojais.. Paula mėgo savo 
darbą, jai patiko dirbti su vaikais, būti  mokyklos bendruomenėje.. Tačiau kartais jai norėdavosi 
imtis iniciatyvos ir greičiau daryti sprendimus, o kiti tam dar būdavo nepasiruošę ir nenorėdavo su 
ja sutikti. Nors Paula norėdavo komandoje jaustis “lygi tarp lygių”, kaip ji pati sakė, tačiau kai 
kuriose situacijose ji neišvengiamai imdavo vadovauti, tuo tarpu būti kitų vadovaujamai jai 
nepatiko. Prieš tapdama pedagoge Paula buvo profesionali plaukikė, bet vėliau susirgo ir turėjo 
keisti savo veiklą. 

Kartą atsitiko toks įvykis: Vyko plaukimo varžybos. Staiga Paula pastebėjo, kad vienas berniukas, 
kuris buvo ne iš jos komandos, nebeturi jėgų ir tuoj gali pradėti skęsti. Paula nieko nepaisydama 
šoko į vandenį ir jį ištraukė, tačiau varžybos buvo sugadintos, nes pirmavę plaukikai kad kiek jau 
būtų pasiekę finišą. Nors vėliau Paulos artimieji jai sakė, kad ji pasielgė teisingai, tačiau Paula 
graužėsi, kad sugadino varžybas: “O gal tas vaikas būtų “ištempęs” iki tos akimirkos, kai pirmieji 
būtų priplaukę finišą”, galvojo ji. 

Psichologo  paprašyta  Paula papasakojo apie savo vaikystę. Iki penkerių metų ji augo savo šeimoje 
viena, paskui gimė brolis. Jų namai buvo netoli miško, kuriame Paula praleisdavo daug laiko 
žaisdama ir vaizduodamasi, kad ten jos namai.  Ji labai gerai pažinojo tą mišką ir net padėdavo rasti 
kelią pasiklydusiems . Kartą jos su mama vaikščiojo miške ir nuėjo toli nuo namų. Mama 
nebežinojo, kaip  grįžti atgal, o Paula padėjo jai rasti kelią. Tuo metu jai buvo ketveri metai.

Psichologas apibendrino tai, ką išgirdo , tam tikrais teiginiais, tarsi juos sakytų pati Paula:

-         Aš gerai jaučiuosi viena, susigaudau situacijoje ir  pati priimu sprendimus. Kiti manimi 
pasitiki.(Iš tiesų, vaikų komanda, su kuria Paula dirbo, ją mėgo ir ja pasitikėjo).

-         Tikiu, kad visada yra kelias, kurį aš žinau, o kiti jo nežino. Aš prisiimu atsakomybę. 

-         Aš norėčiau eiti ten, kur noriu ir kada noriu, tik vakare pareiti namo miegoti.

-         Aš esu geriausia, nors to ir neparodau.

Paula sutiko su šiais teiginiais. Galima sakyti, kad tai buvo tie principai, kurie sudarė jos gyvenimo 
stiliaus turinį. Įvykis baseine iš dalies tai patvirtino: Paula apsisprendė veikti viena, nė su kuo 
nepasitarusi , nebijodama prisiimti atsakomybės už sugadintas varžybas.

Po to psichologas papildė tai, kas buvo pasakyta, kitais teiginiais, pabrėžiančiais stipriąsias Paulos 
asmenybės puses:

-         Aš  turiu drąsos pasielgti ryžtingai.

-         Aš nebijau eiti ten, kur kiti bijo.

-         Jei man pačiai nebegalima plaukti, man malonu mokyti kitus.



-         Manimi gali pasitikėti žmonės, kai yra pavojus.

 

Apibendrinant  tai, kas čia buvo papasakota, galima teigti, jog savęs pažinimas gali padėti žmogui 
gyventi savo bendruomenėje. Nors iš esmės savo gyvenimo stiliaus pakeisti negalima, tačiau 
žmogaus artimųju tikslų pasirinkimo galimybės yra didžiulės. Jis gali juos keisti, gali sulaikyti save 
nuo tam tikrų poelgių, kurie jam pačiam yra nenaudingi. Jei žmogaus gyvenimo stiliaus pagrindą 
sudaro noras būti naudingu savo bendruomenėje , jei jis atvirai žvelgia į pasaulį ir mato savo 
galimybes veikti ir išreikšti save, tai jo artimi tikslai bus įvairūs ir kūrybiški, nukreipti į 
bendradarbiavimą su aplink esančiais žmonėmis. Suradę savo stiprumo šaltinį, savo vidinius 
resursus, mes galime padėti sau geriau suvokti savo galimybes, geriau save realizuoti  gyvenime. Iš 
tiesų, kaip dažnai mes net nenumanome, kokių vidinių galių turime savyje!


