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Individas yra ir paveikslas ir kūrėjas kartu paėmus. Jis yra savo paties asmenybės kūrėjas. Tačiau 
kaip kūrėjas jis nėra nei tobulas amatininkas, nei žmogus, turintis neklystantį supratimą apie sielą ir 
kūną. Individas yra klystanti ir netobula būtybė. Jo savitas gyvenimo tikslas ir gyvenimo stilius 
remiasi ne objektyvia realybe, bet subjektyviu gyvenimo faktų vertinimu.

Kiekvienas žmogus turi tam tikrą požiūrį į tam tikrus dalykus ir jis kartais gali būti daugiau ar 
mažiau klaidingas arba teisingas. Interpretuojant žmogaus elgesį reikia atsižvelgti į ankstyvosios 
vaikystės patyrimus, nes jis labiausiai įtakoja tolesnio mūsų gyvenimo tėkmę.

Šis klinikinis pavyzdys gali pailiustruoti pastarąją mintį: viena 52 metų moteris mėgdavo nuolat 
pažeminti už save vyresnes moteris. Ji prisiminė, jog būdama vaikas, dažnai jautėsi pažeminta ir 
nuvertinta dėl savo vyresnės sesers, kuriai tekdavo visas dėmesys. Jei į tai pažiūrėsime iš 
individualiosios psichologijos taško, tai pamatysime veikiant tą patį psichinį mechanizmą tiek 
pacientės gyvenimo pradžioje, tiek ir pabaigoje. Ji nuolat baiminosi būti nuvertinta ir visada labai 
supykdavo kai įžvelgdavo kitų pranašumą. Netgi jei mes daugiau nieko nesužinotume apie šios 
moters gyvenimą ir jos asmenybės visumą, remdamiesi tais abiem mums žinomais faktais galėtume 
beveik visiškai užpildyti savo žinojimo spragas.

Čia psichologas elgiasi kaip romanų kūrėjas, kuris turi sukurti žmogišką būtybę laikydamasis 
tiksliai nubrėžto veiksmo linijos, gyvenimo stiliaus arba elgesio modelio ir tuo pat metu žiūrėti, kad 
išliktų vientisas individualios asmenybės vaizdas. Geras psichologas sugebėtų numatyti tos moters 
elgesį tam tikrose situacijose ir tiksliai aprašyti tam tikras jos savybes bei charakterio bruožus, 
išeinant iš savitos jos asmenybės “ gyvenimo linijos”.

Šis veržimasis sukurti individualią asmenybę arba į tikslą nukreiptas aktyvumas sąlygoja svarbų 
psichologinį faktą- menkavertiškumo jausmą. Visi vaikai turi įgimtą menkavertiškumo jausmą, 
kuris žadina fantaziją ir norą stengtis įveikti tą jausmą per tam tikrą situacijos pagerinimą. 
Palankesnė situacija sumažina menkavertiškumo jausmą. Psichologiniu požiūriu čia galima kalbėti 
apie kompensaciją.

Menkavertiškumo jausmas gali skatinti žmogų objektyviai tobulėti, tačiau kitais atvejais ir 
prisitaikyti psichologiškai ir tuo pačiu gali padidėti praraja tarp individualios ir objektyvios 
realybės. Galiausiai menkavertiškumo jausmas gali tapti toks tragiškas, kad norint jį nugalėti 
belieka susidaryti psichinės kompensacijos būdus, kurie nors ir jokiu būdu negali susidoroti su 
situacija, tačiau psichologiškai yra labai svarbūs ir būtini.

 

2. ASMENYBĖS VIENOVĖ{VIENTISUMAS}

 



Vaiko dvasinis gyvenimas yra kažkas nuostabaus. Labai svarbu išsiaiškinti visą vaiko gyvenimo 
istoriją jeigu norime suprasti tam tikrą įvykį. Kiekvienas veiksmas atspindi vaiko gyvenimo ir 
asmenybės visumą ir nežinant šio nematomo fono negalima suprasti paties įvykio. Šį fenomeną mes 
vadiname asmenybės vienove.Ši vienovė, t.y. įvykių ir išraiškos priemonių virtimas tam tikru 
modeliu, pradeda formuotis ankstyvoje vaikystėje.

Šis pavyzdys gali parodyti, kaip svarbu prieš akis turėti visą vaiko gyvenimo vaizdą. Trylikametis 
berniukas turėjo jaunesnę seserį ir brolį. Penkerius metus jis buvo vienintelis vaikas šeimoje.Tada 
gimė sesuo. Iki tol kiekvienas šeimos narys stengėsi patenkinti visus berniuko norus. Mama jį be 
abejonės lepino.Tėvas buvo geraširdis, taikingas žmogus, kuriam patiko sūnaus poreikis ieškoti 
jame atramos. Tiesa, mama dažnai ir supykdavo kai sūnus bjauriai elgdavosi. Taip atsirado įtampa, 
kuomet sūnus nuolat bandė tironizuoti savo mamą: įsakinėjo jai, visą laiką lindo į akis. Nors 
berniuko elgesys mamą labai erzino, tačiau ji pakentė jo įkyrumą, kadangi šiaip jau jis neturėjo kitų 
blogų savybių. Ji tvarkė jo drabužius ir padėdavo ruošti namų darbus. Berniukas tikėjosi, kad mama 
jam padės susidoroti su bet kokia problema kuri jam galėjo kilti. Tiesa, jis buvo protingas vaikas ir 
gerai auklėjamas.Iki aštuonių metų jis sėkmingai mokėsi pradžios mokykloje. Tačiau tuo metu jo 
santykiai su tėvais labai pasikeitė ir tapo labai blogi. Jis tapo apsileidęs, tampė savo mamą už 
plaukų, kai ji jam neduodavo to, ko jis norėjo, vis nepaliko jos ramybėje. Kuo didesnė darėsi jo 
sesuo, tuo labiau jis elgėsi pagal tą savo susidarytą elgesio modelį.Jo sesuo tapo jam jo užmačių 
tikslu. Jai gimus jo elgesys pradėjo blogėti ir tas pablogėjimas vaidino tam tikrą vaidmenį šeimos 
konsteliacijoje.

Tokioje situacijoje, kai pablogėja vaiko elgesys ar atsiranda tam tikrų negerų simptomų, reikia 
atsižvelgti ne tik į laiko momentą, kada tai pradeda ryškėti, bet ir į priežastis, kurios galėjo sąlygoti 
tą pablogėjimą. Priežastis nėra tai, kad gimė kitas vaikas šeimoje, nes tai dar nereiškia, kad tada 
pirmasis vaikas šeimoje turi pradėti blogai elgtis.Individualioji psichologija gali patvirtinti 
remdamasi tyrimais, jog tiesioginis priežastingumas psichinių reiškinių atvejais nėra svarbus. Čia 
svarbus vaidmuo tenka didesnėms ar mažesnėms klaidoms{ ar klaidingiems poelgiams}, kurios, kai 
tik yra padaromos, įtakoja individo vystymąsi ateityje.

Nereikėtų stebėtis tuo, jog žmogaus psichikos raidoje atsiranda klaidų, glaudžiai susijusių su tam 
tikromis pasekmėmis. Visa tai išryškėja netinkamo elgesio arba klaidingos orientacijos metu. Tai 
vyksta dėl to, jog žmogaus psichinė veikla yra nukreipta į tikslą, o tikslingumas susijęs su 
sprendimų priėmimu, taigi ir su galimybe suklysti. Tikslas formuojasi ankstyvoje vaikystėje. Vaikui 
esant dviejų- trijų metų amžiaus jau ima ryškėti jo pranašumo siekimo tikslas, kurį jis nuolat turi 
prieš akis ir kurio siekia savitu būdu. Paprastai tikslas nustatomas remiantis klaidingu{situacijos} 
įvertinimu, tačiau tai neturi reikšmės tikslo patrauklumui. Savo specifine veikla vaikas siekia 
įgyvendinti savo tikslą ir taip organizuoja savo gyvenimą, kad jis tampa pastoviu ir kryptingu tikslo 
siekimu.
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