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Bendra šeimos terapija
Vir d�i1iij a

Sa t i r

/'e111as savęs vertinimas ir sutuoktinio pasirinkima'P
Žema i save
vertinantis asmuo patiria intensyvtt nerimą ir nepasitiki savimi.
a ) Šio asmens savęs vertinimas laba i priklau
so nuo to, ką, jo manymu, kili mano apie H·
b) Dėl to atsirandanti pri klausomybe ltaloja jo
.
autonomiškum� ir individualumą.
e)
�emq savęs vertinimą jis slepia nuo ap
linkinitž, ypat: kai nori padaryti jspudj.
d ) Asmens žemo savęs vertinimo pagrindai
formuojasi iš vaikystės patyrimo. Jarr. nėra tekę
pajausti, kad gera, esant vienos lyties asmeniu,
bendrauti su kitos lvties
asmeniu.
.
e ) Jis nera iš ti krujlJ atsiskyr�s nuo savo te
vy, kitaip tariant, nėra pasiek�s lygiavert:ilJ san
tykių su jais.
2.• Ž em ai save
vertinantis asmuo daug tikisi iš
kitLJ, bet kartu jis patiria stipri� baim�; jis iš ank•
to nusiteiktis nusivilti ir nepasitikėti žmonėmis. .
a ) Terapeutas ter5pijos su Meri ir Džo pra
džioje stengsis išsiaiškinti, ko jie tikėjosi vienas
iš kito ir ko baiminosi asistavimo periodo prad�io
je, nes:
- Tai, kad jie pasirinko vienas kit�, nėra at

l.

sitiktinumas. Kiekvienas iš jl1 matė kitame kažk'),
kas atitiko jl1 didelius lQkes�ius.
-:- Antra vertus, kiekvienas iš jy matė kitame ir
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tai (bet neleido sau to atvirai pripa�inti) , kas pa
tvirtino jl_J baim� ar nepasitikėjim�. Terapeutas pa-
matys, kad sutuoktiniai indukuoja tokj partnerio el
gesj, kurio bijo, bet tikisi. Jie elgiasi, tarytum no
rėdami atsikratyti neapibrė�tumo (tarsi norėdami
jgyvendinti savo pat:ių pranašystes).
- Jų šeimyniniai santykiai bus daug kuo pana
šūs arba priešingi santykiams, kuriuos kiekvienas
iš sutuoktinių matė savo tėvų šeimose.
3.
Ma tyt, Meri
ir Džo matė vienas kitame savo
lūkest:ių išsipildym�, nes abu savo elgesyje dau
giau vadovavosi psichologine gynyba nei savo vi
diniais jausmais.
a) Džo demonstravo pasitikėjimą, atrodė stip
tus, ta�iau viduje jautėsi pasimetęs, bejėgis, išsi
gandęs. Žvelgdama j Džo, Meri galėjo manyti: 11Štai
stiprus �mogus, kuris gali. pasirūpinti manimi".
b) Meri demonstravo pasitikėjim� savimi, išskir
tinum9, !&nekum�, ta�iau viduje jautėsi pasirr etusi,
bejėgė, išsigandusi. Žiūrėdamas j l\/;eri, Džo galėjo
manyti: 11Š tai stiprus žmogus, kuris gali pasirūpinti
manimi".
e) Po vedyb1.4 kiekvienas įtĮ pamatė, kad kitas·
nėra tas stiprus žmogus, kurio jie tikėjosi. Dėsnin
gai kilo frustracija., nusivylimas, pyktis.
4.
Galima- stebėtis,
kaipgi Meri ir Džo, taip �e
mai vertindami save ir taip menkai pasitikėdami ki
tu, sugebėjo rasti sau partnerj.
a) Kai paauglystė j pirm� viet� iškėlė suaugu
sio seksualum�, jie, nepaisydami visų baimių, suri
zikavo užmegzti saniykius.
b) Antra vertus, jie mylėjo vienas kit�, o tai
kuriam laikui pakE?lė jy savęs vert�, leido pasijausti
pilnaverčiu. Kiekvienas iš įl.J tarė: 11Atrodo, kad tu
vertini m�ne
Aš laimingas, kad turiu tave
Tu
·reikalingas man' tam, kad išgyvenčiau... Aš jau
čiuosi pilnaverčiu, kai tu greta".
e ) Tai baigėsi tuo, kad abu ėmė gyventi vie
nas kitarr., tarsi pasirašydami 11išlikimo akt�"· Kieki
vienas mintyse tarė sau: 11Jei aš neteksiu jegy,
paimsiu jų iš tavęs. Esant reikalui, tu turėsi pa
kankam ai jėgy mums abiem".
.

.

•

.

•

.
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ta, . kad, pasirinkę vienas kitą sutuok
5.
B�de
tiniu, Meri ir Džo nepasipasakojo vienas kitam
apie savo būgštavimus.
a) Džo bijojo, kad Meri nemylės jo, jei suži
nos, kad jis nieko nevertas (ir priešingai).
- Džo tarsi būt� sakęs sau: 11Aš turiu neparo
dyti, kad esu niekas. Aš turiu neatskleisti, jog iš
moters slap�ia tikiuosi tik nesąžiningumo, iraciona
lumo, sarkastiškumo, užsispyrimo, dominavimo. Aš
turiu neparodyti, jog manau, kad vienintelis būdas
gyventi su moterimi - tai pasitraukti iš scenos ir
leisti valdyti jai".
- Tarsi lVeri būtli sakiusi sau: 11Aš turiu nepa
rodyti, kad esu niekas. Aš taip pat turiu neatskleis
ti, jog iš vyri.a slap�ia tikiuosi tik gobšulllo, neat
sakingumo, neryžtingumo, silpnumo ir to, kad jie
užkrauna našt� moteriai ant pečild. Aš turiu nepa
rodyti, jog manau, kad vienintelis būdas gyventi
su vyru - tai būti pasiruošus perimt: naštt.a ant
savo pe�iy t� pači� minut�, kai tik vyras pradeda
dejuoti".
b) Nežiūrint j tai, ko kiekvienas iš sutuoktinili
slap�ia tikėjosi vienas iš kito ir k� manė apie
save, kiekvienas iš j1..4 taip pat jautė, kad turi būti
tokiu, kokiu, jo manymu, jį suvokia kitas, nee, jis
pats atsakomybę už savo vertę užkrovė kitam.
- Kai Meri pasakė Džo, kad mato jj stipnu,
Džo iš pradži1..4 p�jautė, jog tai teikia jam jėg',l; jis
galėjo jaustis stipriu, nes Meri matė jj stipriu (ir
priešingai).
- Tokie santykiai gali išlikti tol, kol aplinkos
stresai ar būtinybė priimti sprendim� patikrina D�o
ir Meri sugE"l:iėjimus. Bl:ltent tada stiprybė pasirodo
besanti tik silpnumo skraistė arba ima reikštis
kaip dominavimos.
e ) Nei Meri, nei D�o negali vienas kito pa
klausti, ko jis ar ji tikisi, laukia, bijo, nes abu
jaučia, jog iš jtJ laukiama, kad patys sugebėtl.4 at
spėti, kas vyksta kito viduje (kitaip tariant, tarsi
abu gyventu krištoliniame kamuolyje).
d) Kad.;ngi abu elgiasi remdamiesi prielaida,
kad turi jtikti kitam, nė vienas negali pasakyti, kai
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yra nepatenkintas kitu, tiesiogiai suvokti nesutari
mus, kritik�. Sutuoktiniai elgiasi taip, tarsi butų
neatskiriami vienas nuo kito. Jie gyvena tarsi tu
rėdami bendr� kraujotaką, tarsi būdami susieti
bendra gyvybės gija. Antai kart� teko dirbti su
sutuoktinių pora, kuri pirmuosius du susitikimus
prasėdėjo susikibusi rankomis, o jų vaikas, patir
dama s viso to tragiškumą, sėdėjo priešais juos
nugri:nzdęs j hali•..1cinacijas.
6.
l;-akti.šl<a i l\!leri
ir Džo susituokė tam, kad
11gautų".
a) Kiekvienas norėjo, kad kitas pripažintų jo
vertę (abu taip pat norėjo jų vertės visuomeninio
pripažinimo: 11Žmogus turi susituokti. Man pasisekė
tai p adaryti").
b) Kiekvienas norėjo tų kito savybiy,, kurių,
kaip jautė, truko jam pa�iam (šias kito savybes
jis siekė padaryti savastimi).
e) Kiekvienas norėjo išplėsti savąjj 11aš".
d) Kiekvienas norėjo kito asmenyje visagalio,
visažinio • 11gero" tėvo ir siekė išvengti visažinio,
visagalio „blogo" tėvo.
·

Skirtingumas ir nesutarimas
l.
J< ai
Meri
ir Džo susituokė, jie nesuprato,
kad turės ne tik 11gauti", bet ir 11duoti".
a ) Kiekvienas jautė, kad jis neturi k� duoti.
b ) Kiekvienas jautė, kad neprasminga tikėtis�
kad jis galėtų k� nors duoti, kadangi partneris tai jo Aš tqsa.
e ) Jei kuris pasiryžta duoti, jis tai daro neno
riai, arba nerimastingai, arba pasiaukojan�iai, ka
dangi iš tikrt;jy nė vienas nesitiki, kad kitas tai
priims.
2. J< ai po
vedybų Meri ir Džo supranta, kad
sutuoktinis yra kitoks nei tikėjosi asistavimo metu,
jie praranda iliuzijas. Dabar jie realiai pastebi,
tas vienas kito dvidešimt- keturių-valandtJ- per-die
n�. ypatybes, kurios paprastai nepasireiškia asis
tavimo metu, ir, suprantama, neatitinka partnerio
lūkes�it;!.
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Meri nakčiai susuka plaukus ant bigudi.
Meri nuolat perverda pupeles.
e ) D�o palieka kambaryje iSmėtytas savo ne
svarias kojines.
d) Džo naktimis knarkia.
Džo po vedybLJ suvokia, kad jie
3. J< ai Meri ir
yra skirtingi ir tas jlJ skirtingumas ne turtina, Let
skurdina, jie pradeda kitaip žiūrėti vienas j kitQ.
a) 11Skirtingumas" ima atrodyti blogu dalyku,
kadangi sukelia nesutarimus.
b) Nesutarimai primena jiems abiem, kad kitas
a)
b)

nėra jo Aš tQsa, bet yra atskira asmenybė.
'Ter minu „sk irtingum1's" aš
žymiu visas indi. vidualumo apraiSkas, kurias iš prigimties skiria
kiekvienq žmogų nuo visi..! kitų.
a) Žmonės gali būti skirtingi fiziškai (A yra
aukštas, E - žemas; A yra vyras, B - moteris).
b) Žmonių skirtingos asmens savybės, tempera
mt.:ntas (A ·yra jautrus, išsiskiriantis i� kitų, E ramus, rezervuotas).
e ) Žmonės yra skirtingo iSsilavinimo ir sugebė
jimų (A išmano fizik�, E - muziką; A sugeba ge
rai naudotis irankiais, B
gali dainuoti).
d) Kito skirtingumas gali būti panaudotas de
struktyviai, o ne kaip galimybė praturtėti pa�iam.
5.
Pagrindiniai konkretūs skirtumo i,
kurie jaudi
na Meri ir Džo yra:
a) skirtingi pomėgiai, norai, ipro�ia1, skonil':li (A
mėgsta žvejoti, B to nepakenčia;· A mėgsta atidaryti
nakčiai langQ, B patinka, kai jis u�da rytas):
b) skirtingi lūkesčioi ir nuomonės \A mano, kad
4.

motecys turėtų būti stiprios,

B mano, kad vyrai tu

rėll;J būti stip· eis; A yra tikintis, E ne).
6.
Skirtingumas, kuris ve·da
prie interesy konf:
y
likto (nesutarimo)
ra suvokiamas kaip jžeidimas
ir jrodymas, kad kitas jo nemyli.
a) Atrodo, kad tai kelia grėsm� autonomijai
ir sav�s vertinimui.
b) 'Tam, kad vienas jgyt!.J, kitam tenka duoti.
Tačiau partneriai jau�ia vidinių resursų stygių.
Kas jj užpildys?
e ) Prie� vedybas abu manė, kod kitas turi pa152

kankamai abiem. Dabar, kai ryškėja nesutarimai,
atrodo, kad nė vienas neturi pakankamai net sau
pat: iam.
Džo geriau ve rtintų save, jie ga7. Jei Meri ir
lėtu pasitikėti vienas kit u .
a) Kiekvienas labiau pasitik�t� savo sugebėji
mu gauti iš kito.
b ) Kol ga 11s, kiekvienas galėltJ net palC: tkė ti.
e) K ie k vie ! :as galėtlJ duoti kitam, nesijausda
mas ap iplėštu.
.
d) Kiekvienas galėlLJ pasinau doti kito skir tingu
mu kaip augimo gali m ybe.
8.
Meri ir D ž o trDksta pas itikėj imo.
a) Kiekvienas jaut:ia, kad pasitikėjimo jam vos
·

„

užtenka palaikyti savo gyvenimui, nekalbant jau
apie kito gyvenim1.1.
b) Kiekvienas elgiasi· tarsi sakytų: „Aš esu
niekas. Aš. gyvensiu dėl tav�s". Bet kiekvienas
elgiasi ir taip, tarsi sakytlJ: „Aš esu niekas, pra
Som, gyvenk dėl man�s".
9. J<adangi jiems trūksta
pasitikėjimo, jiems yra
ypa� grėsmingos tos bendro gyvenimo sritys, ku
rios tarsi tikrina sutuoktinių sugebėj imą atsižvelg 
ti j partnerio individualum9. Štai šios sritys: pini
gai, maistas, seksas, poilsis, darbas, vaikų auklė
jim-as, santykiai su sutuoktinio giminait:iais.
10. Net jei j ie
sugebėtų pakankamai pasitikėti
kitais, bendras gyvenimas ver�ia juos priimti spren
dimus, kada duoti ir kada gauti pagal esantj realy
bės kontekst�. Jie turi nuspr�sti.
a) kas tarp j� bendra arba k9 jie darys kar
tu (kiek bus priklausomi vienas nuo kito);
b) kas tarp j'i bus skirtinga arba ką jie darys
atskirai (kiek jie bus nepriklausomi).
11. Jie
turi rasti
tam tikr9 pusiausvyr� esamoje
realybėje:
a)
b)
B·•

ko nori A ir ko nori B;
k� geriausiai daro A ir k9 geriausiai daro

k� mano A ir k� mano B;
)
c
d ) kokias pareigas· turės A ir kokias pareigas
turės B .
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Jie turi
išmokti, kaip panaudoti savo mintis,
norus, jausmus ir žinias nesikėsinant, nežalojant,
neužtemdant kito ir tuo pat metu surandant abiem
priimtinę i!;;eitj, sprendimą.
a ) Jei jie sugebės suformuoti funkdonalius tar
pusavio santykius, jie sakys: „Aš manau tai, ką
aš manau, jaučiu, ką a!;; jaučiu, žinau, ką aš �inau.
Aš esu a!;;, bet nekaltinu tavęs, kad esi savimi. Pri
imu tai, ką tu gali duoti. Pabandykime kartu sukurti
santykius, kurie būtų kiek jmanoma realisti!;;kesni".
.
b) Tačiau jei jie nesugebės sukurti funkciona·
lit.; tarpusavio santykių, jie sakys: 11Būk kaip a!;;,
buk vieningas su manimi. Tu esi blogas, jeigu ne
sutinki su manimi. Realybė ir tavo skirtingumas
nėra svarbūs".
Pasire mkime
paprasti..1 pavyzdžiu, kai nesu13.
taria „funkcionalūs" žmonės. Tarkime, sutuoktfniai
suvokia ir priima tai, kad būtų gerai abiem kartu
papietavus. Bet, tarkime, A nori pietums suvalgyti
hamburgerj, o B nori pietums viščiuko. Kur patie
kiami hamburgeriai, nėra viščiukų, kur patiekiami
viS�iukai, nėra hamburgerių.
a ) Kiekvienas gali bandyti paveikti švelnumu:
P
valgykime hamburgerius".
rašom,
11
b ) Kiekvienas gali siūlyti jgyvendinti abu va
riantus eiles tvarka: „šj kartq valgykime vrnčiukus,
'
o kitq - hamburgerius".
e ) Jie gali ieškoti alternatyvos, kuri patenkina
abu: „Mudu abu mėgstame bifšteks�, tai suv&lgyki
me po bifšteksą", arba „Suraskime tokj restoranq,
kuriame patiekiami ir hamburgeriai, ir viš�iukai".
d ) Jie gali atsižvelgti j realias aplinkybes, ku....
dos nusveri.:.. jta norus: „Kadangi hamburgeriai
patiekiami arčiau, o mes skubame, suvalgykime
hamburgerj".
e ) Savo atskirus norus jie gali priešinti sieki
mui bC1ti krrtu: 11Tu suvalgyk hamburgerj, kadangi
jj taip mėgsti, o aš suvalgysiu viš�iukq. Susitiksime
vėliau". Jie sugeba laikinai išsiskirti ir rasti nepri
klausomus sprPndimus tada, kai nepriklausomybė
yra galima.
f ) Kraštutiniu atveju jie gali panaudoti trečiQ
12.

·

·

154

asmenj, kad Sis nusprE1,StLJ u� juos: „C::arlis nori
pavalgyti kartu su mumis. Paklauskime, kur Č:arlis
noretu eiti".
14.
Remdamiesi tiio pačiu pavyzdžiu, pažiQrėkime, kaip nesutaria „nefunkcionalos" asmenys. Jie
veikia remdamiesi principu, kad meilė ir visi�kas
sutarimas yra neatsiejami. Todėl:
a ) mes matome juos svyruojant:ius ir atidėlio
jai 1t'i'IS sprendimus: „Veliau nuspręsime, ką valgyti"
(ir kartais jie igvis nepietauja ) ;
b ) mes matome juos siekiant:ius. priversti part
nerf 111\:les eisime valgyti hamburgerių!";
e ) mes regime, kaip jie bando apsukti kitę: „Ir
tai, ir tai yra maistas, tad valgykime hamburgerius";
d ) mes matome juos siekiančius paniekinti kitę:
11Tu gi iš tiknĮjLJ nemėgsti viščiukLJ"· Arba: „Tu tur
būt kvaištelėjus, jei mėgsti vi.St:iukus";
e ) mes visada girdime jų tarpusavio kaltinimus,
moralinius jvertinimus: 11Tu esi blogas ir savanau
dis, jei nenori hamburgerio. Tu niekad nedarai to,
ko aS noriu. Aš tau visai nerūpiu".
15.
Meri ir Džo,
tuo lygiu, kuriuo jie yra ne
funkcionalūs, faktiškai nesutaria sakydami: „Jei tu
mylėtum mane, tu darytum tai, ką aš noriu". Jie nie 
kada nenaudoja tokios priemonės, kaip kad atsisky
rimas ir nepriklausomy sprendimy radimas; nepri
klausomi veiksmai, dėl kuriit susitarta, yra· nejgy
vendinami.
16. Meri ir
Džo kaltina vienas kitę, kadangi
yra nusivylę ir jžeisti; jie tikejosi visiško sutarimo.
a ) Jie laukė iš kito pagarbos, o vietoj to girdi
tik kaltinimup.
.
b ) Jie tikėjosi gyventi vienovėje su kitu, o vie
toj to mato, kad yra atsiskyrę ir skirtingi.
17. 'Tačiau Jei
Meri ir Džo kaltina pernelyg atvirai, galima tikėtis keleto sunkių padarinių. Džo
elgiasi, tarsi būt ta pasakęs sau: ,.Jei aš kaltinsiu
Meri, Meri subyrės. AS negaliu to leisti, nes ji
reikalinga man, kad vertintų mane. O jei l\/'eri ne
subyrės, nes iš tikrtJjlc! ji nevertina manęs? Jsivaiz
duokim, kad, priešingai, Meri kaltina mane, žeidžia
mane, veda mane ątgal j _atskirtum� ir psichologinę
mirtį, mane patj vert:ia subyrėti?"
e,

1
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Ne, tai· neturi jvykti! A.S reikalingas Meri. Aš
"
esu atsakingas u� j9· A.S neturiu kaltinti Meri, nes
ji neatlaikys. O jei kaltinsiu, turiu daryti tai labai
subtiliai" .
Džo nesutarimai turi 11nueiti į po
18. Meri ir
grindj" . (Iš esmės did�ioji j1.4 komunikacijos dalis
pradeda vykti pogrindyje, ji tampa paslėpta, užda·ra, netiesiogine.)
a) Kai D�o ir Meri nori apkaltinti vienas kitą,
kad partneris kažko nedu.oda, jie turi slėpti savo
kaltinim� ir komunikuoti u�daru būdu.
b) kai jie nori ko nors paprašyti, turi slėpti
savo pra.Sym� ir komunikuoti uždaru būdu.
·19.
Što i
pavyzdys,
kaip skamba paslėptas pra
šymas. Tarkime, Meri nori nueiti j kiną.
a) Užuot parei.Skusi 11A.S noriu nueiti j kinl). O
'tu?", Meri gali pasakyti Džo ,/I'u norėtum nueiti j
kin�, ar ne?" arba 11Tau būtų naudinga nueiti į ki
nl)"·
b) Jei ji turi paslėpti savo pra.Symq dar giliau
(jei ji, pavyzdžiui, yra i.!$ tų, kurias vadiname 11.Si
zofreni�komis"), gali pasakyti 11Gatvės pradžioje
yra naujas kino teatras" arba 11Man patinka kondi
cionuotas oras" .
20. Štai pavyzdys,
kaip skamba paslėptas kaltinimas. Sakykime, Džo neatsako j IV�eri pra.Syml!!.
a) Užuot pasakiusi 11Tu negirdi manęs, kai a.S
tavęs ko nors prasau. Tu esi por.Sas!'; Meri parei.S
kia: „žmones niekad nekreipia j mane dėmesio".
b) Arba jei ji turi paslepti savo kaltinimą dar
giliau ( kaip kad būna .Sizofrenikams), ji gali pasa
kyti: „Pasaulis neturi ausų".
2
. 1.
J< ai
pra � ;m a i : ir kaltinimai kiek paslėpti, bet
kuris trečias asmuo, stebintis .S� bendravim�, jau�ia
si p a s i met ę s ir klausia: 11 Ko jie nori vienas i.S kito?
Kuris kg padarė kitam?"
.
.
a) VaikRs tokioje .Seimoje gali ·jaustis pa simetęs.
b ) Terapeutas gali jaustis pasimetęs, jei jis ne
su g ebė s padaryti tai, kad norai ir kaltinimai tapti.Į
oi.SkC1 s , kad vie1-,as osm
· uo adresuotLJ j u o s k i tam.
2 2.
Jei
stebėtume
!Z.rnoniLĮ kontiniurnq, kurio viename gale yra l abiausiai funkcionalus asmenys, ki�
·

15 (l

tame - ma!tiausiai funkcionalt:ts, tai pastarųjų no::-ai
ir kaltinimai turetų vis ma!tiau adresatų.
a) Jie adresuojami greieiau artimiausiai plane
tai negu areiausiai esaneiam !tmogui.
b) I pra�ymus ir kaltinimus atsakoma iSsisuki
nėjimu.
- Informacija siun�iama tarsi niekam
.. Atsakoma taip pat tarsi niekam.
23. Meri ir
D�o gali vengti· prasyti ir kaltinti,
pasitraukdami i� sit_uacijos. Tuo pat metu atvir't
pasitraukim� jie pavereia paslėptu kaltinimu.
a) Jie gali pasitraukti su �iais !'t odžiais: 11pa
ryk, kas tau patinka
Daryk, kaip nori
Tu, mie
lasis, visad teisus".
b) Jie gali tylomis pasitraukti iS situacijos tuo
metu, kai reikia priimti svarbius· sprendimus.• Taip
elgdamiesi potekstėje jie taria: Daryk, kq nori.
Tam,,kad gyven�iau su_ tavimi, a� turiu pasitraukti".
e) Jie gali pasitraukti, panaudodami vaistus,
miegą, alkohol}, nedėmesingum�, 11kvailumą". Tokiu
atveju jie taria:. 11D�ryk, kt:a nori. 'Tam, kad gyven
eiau su tavimi, a� turiu būti pusiau sąmoningas".
d) Jif"' gali pasitraukti, pasinaudodami fizine li
ga. Tokiu atveju jie taria: 11Daryk, ką nori. Kad
gyven�iau su tavimi, aš turiu sirgti".
e) Galiausiai jie gali pasitraukti, pasinaudoda
mi psichine liga. 'l'okiu. atveju j ie taria : 11Daryk, ką
nori. l< ad gyven�iau su tevimi, oš turiu būti pami
•

•

••.

·

••.

·

šėlis".

vengimo skraiste
šia· prieštaringumo,
D!to vis dar bando iSspr�sti savo jausminj
konfliktą: mylimi jie ar ne.
a) Kiekvienas stengiasi p aslėpti savo nusivy

Po
M eri ir

24.

·

limą.
b ) . Kiekvienas stengiasi n1...raminti, apsaugoti
kit�, jtikti jam, nes kitas jam reikalingas, kad i�
gy v ent'-i · ·
e) k� jie bedaryt�, jų vei kimo būdas· parodo,
ki�k jie ja u t: i as i nusivylf-1, nukankinti, api p l ėš t i.
25. l< e ip terapeutė ·aš
suP.rantu, kad kuo labiau
žmonil.J komunikacija yro paslėpta, netiesiogine, tuo
didesnė tikimybė, kad· jie nefunkcionalCls. Ta�iau
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dar 11ekalbėjau apie sutuoktinius, kurie tąso vie s kitę, arba apie tai, ką aš va.dinu 11sL1pyniLJ
sindromu".
a) Kiekviet 1as sako: „Aš teisusfi•, 11Ne, a� tei.
Stis!", 111.'u esi mulkis!", 11Ne, tu esi kvaiša!"
IJ) Šios poros bent jau „tamposi" atvirai.
- Jie atv i ra i nesutaria, tat:iau tuo pat metu JLJ
riestllarimas egzistuoja paslėpta forma.
- Vie1 ias sutuoktii 1is nepait 1ioja savo norLJ su
kito. Kiekvienas gali gana lengvai suvokti kito no
rus, kadangi dažniausiai jie i�rėkiami.
Bet kuris tret:ias asmuo gali lengvai pastebė.
li, kad tiedu nesusitaria, gali pakomentuoti šj fakt�
ir gaus savo nuomonės patvirtinim�.
- Vyras ir žmona iš „sūpuoklinės šeimos" ne
apgaudinėja savęs, vienas kito, ar kitLĮ žmonių, kad
jaučiasi nusivylę. Tačiau kiekvieno individualus
savo menkos vertės pajautimas sukuria abipusj
vienas kito poreikį ir jie jaučiasi pagauti. Jie gali
pripažinti skirtingumą, bet ne atskirumą.
Meri ir Džo yra dideliu
26.
Apibendrinant, Je1
laipsniu nefunkcionalūs ( yra vaiko, turinčio rimtų
problemų, tevai ) , jie žemai vertina save, turi dide
liLJ lūkesčiLĮ ir mažai pasitikėjimo. Todėl jie gali
lengvai užtvirtinti tokius santykius, kuriuose Aš ir
kitas paviršiniu lygiu tampa neatskiriami. Pripažinti
savo unikalum� jie tegali tik paslėpta forma.
a ) Tai vyksta taip, tarsi Džo sakytų sau: 11Aš
reikalingas Meri, aš atsakingas už j<t. Aš turiu su
tarti su ja, nes kitaip ji neišlaikys. Meri ir aš ne
same skfrtingL ir tarp mūs� neturi atsirasti nesu
tarimtz, nebent dėl smulkmenų. Ji jau�ia tai, ką aš
jauč;u, jai patinka tai, kas man patinka, ji mano,
k� aš manau. Mūsl.3 kraujotaka ta pati, mes gyve
name dėl vienas kito".
b) Kiekvienas taip stipriai stengiasi jtikti ki
tam, apsaugoti kit�, kad galiausiai tegyvena taip,
kaip mano, jog kitas to pageidautų.
Kiekvienas perduoda savikontrolės funkcijq
kitam ir kartu tuo piktinasi.
- Kiekvienas prisiima atsakomyb� už kito kont
rol� ir kartu tuo piktinasi.
aš

1 ia

·-
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27. Galiausiai kiekvienas
vieną minutę elgia.si
kaip tėvas, o kitą - kaip vaikas.
a ) Kiekvienas sako: 11Tvarkyk mano gyvenimą
vietoj manęs ( ta�iau aš noriu, kad taip nedary
tum! )"„
b ) Be to, ki.-: '.<:vienas sako: 11Gerai, aš tvarky
siu tavo gyvenimą už tave ( ta�iau aš noriu, kad
tu pats jj tvarkyturr. ) ".
e) Kiekvienas paeiliui yra tai stiprus, adekva
tus asmuo, tai bejėgis, neadekvatus. Šiuose san
tykiuose tu„ pat metu tik vienas gali būti stiprus
ir adekvatus.
d ) Kiekvienas veikia, tarsi tuo pat metu yra
nesuderinama buti individu ir �mona ar vy1·u, tarsi
individualumas ir vedybinis gyvenimas negalėti.Į
egzistuoti kartu.
28. Prieš vedybas
Meri ir Džo i� esmės niekada nebuvo pilnai atskleid� savEis kaip individua
lybiu.
�) Dabar, po vedybtJ, norėdami atlikti sutuokti
nio vaidmenj, jie bando neparodyti, kad lig šiol jie
atskleidė tik menką dalel� savo individualumo.
b ) rnoriškai jie stengiasi būti tik sutuoktiniais,
gyvenar.ėiais dėl vienas kito.
e ) lšreik�ti save kaip individus jie vis dar
stengiasi paslėptais būdais.
29. Meri ir Džo tęsia
tokius santykius, nes
realiai ir nesitikėjo kitokių.
a ) Jie gali nuolat laukti, kad bus kitaip ( gyve
nimas kaip. gyvenimas, - bet gal jis pasikeis! ) .
Meri gali tikėtis, kad Džo pasirodys kitoks,
nei ji manė esant vyrus.
- Džo gali tikėtis, kad Meri pasirodys kitokia,
nei jis manė esant moteris.
b ) Tuo tarpu Meri tenka p,intis nuo savo būgš
tavimų pasinaudojant ta pa�ia taktika, kurię naudo
jo jos tėvai vienas prieš kit�, nes ji ne?Z.ino kito
kios. ( Džo daro tą patj. )
30. J:< okie bebūtų , Meri ir Džo tarpusavio san
tykiai, abu yra nusivylę rezultatu.
a ) Prie to, kas lik� iš jLĮ kaip i.ndividų vaid
mens ir prie bandyt" sukurti sutuoktinių vaidmenLĮ
netrukus prisidės tėvy vaidmuo.
·-
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b) . Jeį jiems buvo sunku integruoti individo ir
sutuok tinio butj, taip pat jiems bus sunku integruoti
ir tėvystę.
Verė
t
G. C 11 o m e n t a u sk a s ir R. C h o m e
t ausk i e nė
Versta iš: Sa t ir V. Coinjoint Family Therapy.
P. 13-23.
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